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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السياسة املدنية

تب عظمى كل مرتبة منها اليت هلا ستة أصناف هلا ست مرا املبادئ اليت ا قوام األجسام واألعراض: قال أبو النصر
الثالثة،  يف املرتبة األوىل، األسباب الثواين يف املرتبة الثانية، العقل الفعال يف املرتبة السبب األول. حتوز صنفاً منها

ن فما يف املرتبة األوىل منها ال ميكن أ. السادسة النفس يف املرتبة الرابعة، الصورة يف املرتبة اخلامسة، املادة يف املرتبة
فثالثة منها ليست هي أجساما . وأما ما يف كل واحدة من سائر املراتب فهو كثري .يكون كثريا بل واحدا فردا فقط

وهي : ذواا أجساماً وثالثة هي يف أجسام وليست. وهي السبب األول والثواين والعقل الفعال: يف أجسام وال هي
واحليوان الناطق واحليوان غري الناطق والنبات  السماوياجلسم : واألجسام ستة أجناس. النفس والصورة واملادة

 .واجلملة اتمعة من هذه األجناس الستة من األجسام هي العامل .واجلسم املعدين واالسطقسات األربع

. الفعال ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو اإلله، وهو السبب القريب لوجود الثواين ولوجود العقل فاألول هو الذي

وكل واحد من الثواين يلزم  ي أسباب وجود األجسام السماوية، وعنها حصلت جواهر هذه األجسام،والثواين ه
رتبة يلزم عنه وجود السماء األوىل، وأدناها يلزم عنه  فأعلى الثواين. عنه وجود واحد واحد من األجسام السماوية

احد منها وجود واحد واحد من األفالك واملتوسطات اليت بينهما يلزم عن واحد و .وجود الكرة اليت فيها القمر
يقال فيها  وعدد الثواين على عدد األجسام السماوية، والثواين هي اليت ينبغي أن. هذين الفلكني اليت بني

 .الروحانيون واملالئكة وأشباه ذلك

 ن يبلغه وهوباحليوان الناطق والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال الذي لإلنسان أ والعقل الفعال فعله العناية

حيصل مفارقا لألجسام،  وإمنا يكون ذلك بأن. السعادة القصوى، وذلك أن يصري اإلنسان يف مرتبة العقل الفعال
. أوعرض، وأن يبقى على ذلك الكمال دائماً غري حمتاج يف قوامه إىل شيء آخر مما هو دونه من جسم أو مادة

والعقل الفعال .  أيضاً ما ختلص من احليوان الناطق وفاز بالسعادةرتبته حتوز والعقل الفعال ذاته واحدة أيضاً، ولكن
تسمى امللكوت  ينبغي أن يقال إنه الروح األمني وروح القدس، ويسمى بأشباه هدين من األمساء، ورتبته هو الذي

 .وأشباه ذلك من األمساء

ها أنفس احليوان الناطق، ومنها أنفس منها أنفس األجسام السماوية، ومن :واليت يف مرتبة النفس من املبادئ كثرية
. والقوة احلساسة واليت للحيوان الناطق هي القوة الناطقة، والقوة الرتوعية، والقوة املتخيلة،. الناطق احليوان غري

مييز بني اجلميل والقبيح من األفعال واألخالق،  فالقوة الناطقة هي اليت ا حيوز اإلنسان العلوم والصناعات، وا
والناطقة منها نظرية .يفعل، ويدرك ا مع هذه النافع والضار وامللذ واملؤذي  يروي فيما ينبغي أن يفعل أو الوا

ليس شأنه أن يعلمه  فالنظرية هي اليت ا حيوز اإلنسان علم ما. والعملية منها مهنية ومنها مروية. عملية ومنها
واملهنية منها هي اليت ا حتاز الصناعات . بإرادته  يعلمه اإلنسانوالعملية هي اليت ا يعرف ما شأنه أن. إنسان أصال

والرتوعية هي اليت . ا الفكر والروية يف شئ شئ مما ينبغي أن يعمل أو ال يعمل واملروية هي اليت يكون. واملهن
وا يكون . يتجنبه ا الرتوع اإلنساين بأن يطلب الشيء أو يهرب منه، ويشتاقه أو يكرهه، ويؤثره أو يكون
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. والقسوة والرمحة وسائر عوارض النفس البغضة واحملبة والصداقة والعداوة واخلوف واألمن والغضب والرضا

غيبتها عن احلس، وتركب بعضها إىل بعض، وتفصل بعضها عن  واملتخيلة هي اليت حتفظ رسوم احملسوسات بعد
 وهلا مع ذلك إدراك النافع والضار،. ضها كاذبتركيبات وتفصيالت بعضها صادق وبع بعض، يف اليقظة والنوم،

وهي اليت تدرك احملسوسات  واحلساسة بني أمرها،. واللذيذ واملؤذي، دون اجلميل والقبيح، من األفعال واألخالق
 .وال متيز الضار والنافع، وال اجلميل والقبيح وتدرك امللذ واملؤذي،. باحلواس اخلمس املعروفة عند اجلميع

   
املتخيلة فيه تقوم مقام القوة  والقوة. يوان غري الناطق فبعضه يوجد له القوى الثالث الباقية دون الناطقةاحل وأما

وأما أنفس األجسام السماوية فهي . احلساسة والقوة الرتوعية فقط وبعضه يوجد له القوة. الناطقة يف احليوان الناطق
وهي . دورا ا، وذا تتجوهر األجسام السماوية، وعنها تتحركيف النوع، مفردة عنها يف جواهره مباينة هلذه األنفس

تكن بالقوة أصال، وال يف وقت من  وذلك أا مل. أشرف وأكمل وأفضل وجودا من أنفس أنواع احليوان اليت لدينا
. له دائمامل تزل حاصلة فيها منذ أول األمر، وأا تعقل ما تعق األوقات، بل هي بالفعل دائما، من قبل أن معقوالا

تعقل  وذلك أا تكون أوال هيئات قابلة معدة ألن. فإا تكون أوال بالقوة مث تصري بالفعل وأما أنفسنا حنن
األجسام السماوية من األنفس، ال  وليس يف. املعقوالت، مث من بعد ذلك حتصل هلا املعقوالت وتصري حينئذ بالفعل

واليت . فقط، وهي جمانسة يف ذلك بعض اانسة للنفس الناطقة يت تعقلاحلساسة وال املتخيلة، بل إمنا هلا النفس ال
 وكل نفس منها تعقل األول،. هي املعقوالت جبواهرها، وتلك هي اجلواهر املفارقة للمادة تعقلها األنفس السماوية

 .وتعقل ذاا، وتعقل من الثواين ذلك الذي أعطاها جوهرها

أرفع  نسان من األشياء اليت هي يف مواد، فليست تعقلها األنفس السماوية ألايعقلها اإل وأما جل املعقوالت اليت
ذاته بوجه ما هي املوجودات  فاألول يعقل ذاته وإن كانت. رتبة جبواهرها عن أن تعقل املعقوالت اليت هي دوا

قتبس كل واحد منها كلها، ألن سائر املوجودات إمنا ا فإنه إذا عقل ذاته فقد عقل بوجه ما املوجودات. كلها
 .واحد منها يعقل ذاته ويعقل األول والثواين فكل. الوجود عن وجوده

كلها ويعقل ذاته، وهو أيضا جيعل األشياء اليت ليست بذواا معقوالت  وأما العقل الفعال فإنه يعقل األول والثواين
وهذه هي املعقوالت  وامها يف مادة أصال،واملعقوالت بذواا هي األشياء املفارقة لألجسام واليت ليس ق .معقوالت
تعقل، واملعقول منها هو الذى يعقل، وليست  فإا تعقل من جهة ما: فإن جواهر هذه إمنا تعقل وتعقل. جبواهرها

واليت هي . والنبات، مثال، هي معقولة وليس ما يعقل منها هو أيضا يعقل وذلك أن احلجارة. سائر املعقوالت كذلك
الفعال  أجسام فليست هي جبواهرها معقولة، وال شئ منها رتبة جوهره عقل بالفعل ولكن العقل أجسام أو هي يف

اليت هي عليها من الوجود إىل رتبة  هو الذي جيعلها معقوالت بالفعل، وجيعل بعضها عقال بالفعل ويرفعها عن الطبقة
اإلنسان إنسان ليست هي يف جوهرها عقال الناطقة اليت ا  من ذلك القوة. يف الوجود أرفع مما أعطيته بالطبع

 تكون عقال بالفعل، ولكن العقل الفعال يصريها عقال بالفعل، وجيعل سائر األشياء بالفعل، ومل تعط بالطبع أن

العقل الذي هو اآلن بالفعل  فإذا حصلت القوة الناطقة عقال بالفعل، صار أيضا ذلك. معقولة بالفعل للقوة الناطقة
ويكون حينئذ جوهرا . وصار املعقول منه هو الذي يعقل ء املفارقة يعقل ذاته اليت هي بالفعل عقل،شبيها باألشيا
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فبهذا يصري . فيكون حينئذ العاقل واملعقول والعقل فيه شيئا واحدا بعينه. يعقل يعقل بأن يكون معقوال من جهة ما
 .هرتبة العقل الفعال وهذه الرتبة إذا بلغها اإلنسان كملت سعادت يف

البصر  فكما أن الشمس تعطى البصر الضوء، فيصري. الفعال من اإلنسان مرتلة الشمس من البصر ومرتلة العقل
الضوء يبصر الشمس نفسها  بالضوء الذي استفاده من الشمس مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة، وبذلك

ليت هي مرئية بالقوة مرئية بالفعل، ويصري البصر األلوان ا وبالضوء أيضا تصري. اليت هي السبب يف أن أبصر بالفعل
الشيء من  كذلك العقل الفعال يفيد اإلنسان شيئا يرمسه يف قوته الناطقة، مرتلة ذلك. بالفعل الذي هو بالقوة بصرا

ي العقل الفعال، وبه تصري األشياء اليت ه فبذلك الشيء تعقل النفس الناطقة. النفس الناطقة مرتلة الضوء من البصر
والكمال إىل أن يصري يف قرب . اإلنسان الذي هو عقل بالقوة عقال بالفعل وبه يصري. معقولة بالقوة معقولة بالفعل

ويصري إهليا  الفعال، فيصري عقال بذاته بعد أن مل يكن كذلك، ومعقوال بذاته بعد أن مل يكن كذلك، من رتبة العقل
 .الفعال ل، وهلذا مسي العقلفهذا هو فعل العقل الفعا. بعد أن كان هيوالنيا

   
فالصورة هي  .هي يف اجلسم اجلوهر اجلسماين، مثل شكل السرير يف السرير، واملادة مثل خشب السرير والصورة

فإن السرير هو سرير بالقوة . جوهرا بالقوة اليت ا يصري اجلوهر املتجسم جوهرا بالفعل، واملادة هي اليت ا يكون
والصورة قوامها باملادة، واملادة موضوعة . حصل شكله يف اخلشب صري سريرا بالفعل مىتمن جهة ما هو خشب، وي

 .ليس هلا قوام بذواا وهي حمتاجة إىل أن تكون موجودة يف موضوع، وموضوعها املادة فإن الصور. حلمل الصور

يكن هلا قوام إال يف موضوع  فكأن الغرض األول إمنا كان وجود الصور، وملا مل. واملادة إمنا وجودها ألجل الصور
الصور، كان وجود املادة باطال وليس يف املوجودات  فلذلك مىت مل توجد. ما، جعلت املادة موضوعة لتحمل الصور

فاملادة مبدأ وسبب على طريق . أن توجد املادة األوىل خلوا من صورة ما فلذلك ال ميكن. الطبيعية شيء باطل
والصورة كل  واملادة. ت هي فاعلة وال غاية وال هلا وجود وحدها بغري صورةالصورة فقط، وليس املوضوع حلمل

فإنه جوهر، وجسم العني : ذلك البصر مثال. واحد منهما يسمى بالطبيعة، إال أن أحرامها ذا اإلسم هو الصورة
 .ألجسام الطبيعيةوكذلك سائر ا. وباجتماعهما يكون البصر بصرا بالفعل مادته، والقوة اليت ا يبصر هي صورته،

 -األشياء فإا ما دامت مل تستكمل ومل تفعل أفعاهلا كانت قوى وهيئات فقط معدة ألن تقبل رسوم وأما األنفس

حتصل فيها رسوم املتخيالت،  مثل البصر قبل أن يبصر، وقبل أن حتصل فيه رسوم املبصرات، واملتخيلة قبل أن
 أعين رسوم -فإذا حصلت فيها الرسوم بالفعل  وتكون صورا،والناطقة قبل أن حتصل فيها رسوم املعقوالت
 باينت حينئذ -القوة املتخيلة، ورسوم املعقوالت يف القوة الناطقة احملسوسات يف القوة احلاسة، واملتخيالت يف

 إال الرسوم احلاصلة يف اهليئات املتقدمة شبيهة بالصور يف املواد، وليست تسمى هذه صورا الصور وإن كانت هذه

فإا تكاد أن تكون مفارقة  وأبعدها من الصور رسوم املعقوالت احلاصلة يف القوة الناطقة،. على سبيل التشبيه
فأما إذا حصل العقل بالفعل . لوجود الصورة يف املادة للمادة، ويكون وجودها يف القوة الناطقة بعيد الشبه جدا

 شبيها بالصورة على أن قوما يسمون اجلواهر غري املتجسمة يكون العقل صورة وال شبيها بالعقل الفعال، فحينئذ ال
ومتربئة منها، ومنها ما  صورا ايضا باشتراك اإلسم وجيعلون الصور منها ما هي مفارقة للمادة غري حمتاجة إليها كلها
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 .قسمة اإلسم املشترك وهذه القسمة. هي غري مفارقة للمادة وهي الصور اليت ذكرناها

. صور األسطقسات األربع، وهي أربع يف أربع مواد فأدناها مرتبة هي: إىل املادة هي على مراتبوالصور احملتاجة 

فإن اليت هي مادة للنار، هي بعينها ميكن أن جتعل مادة للهواء ولسائر  .واملواد األربع نوعها واحد بعينه
 زاجها، وبعضها أرفع منوباقي الصور هي صور األجسام احلادثة عن اختالط األسطقسات وامت .األسطقسات

تفاضلها أرفع مرتبة من  فإن صور األجسام املعدنية أرفع مرتبة من صور األسطقسات، وصور النبات على. بعض
مث صور احليوان . تفاضلها أرفع من صور النبات وصور أنواع احليوان غري الناطق على. صور األجسام املعدنية

 .ا هو ناطق، أرفع من صور احليوان غري الناطقمب الناطق، وهي اهليئات الطبيعية اليت له
   

وقوامه إىل  واملادة األوىل مها أنقص هذه املبادئ وجودا، وذلك أن كل واحد منهما مفتقر يف وجوده والصورة
جبوهرها وطبيعتها موجودة ألجل الصورة،  فإن الصورة ال ميكن أن يكون هلا قوام إال يف املادة، واملادة فهى. اآلخر

الصورة موجودة مل تكن املادة موجودة، إذ كانت هذه املادة هي حقيقة  فمىت مل تكن. يتها هي أن حتمل الصورةوأن
األمور  وال ميكن أن يوجد يف. فلذلك يكون وجودها خلوا من الصورة وجودا باطال. ذاا أصال ال صورة هلا يف

موجودة، من جهة أن الصورة حتتاج   تكن الصورةوكذلك مىت مل تكن املادة موجودة، مل. الطبيعية شئ باطل اصال
وكمال خيصه ليس هو لآلخر، من قبل أن الصورة ا  مث لكل واحد منهما نقص خيصه. يف قوامها إىل موضوع

. واملادة ا يكون أنقص وجودي اجلسم وهو وجوده بالقوة. بالفعل يكون أكمل وجدوي اجلسم وهو وجوده

ليكون   أعىن-واملادة موجودة ألجل الصورة. ا املادة، وال ألا فطرت ألجل املادةتوجد  والصورة توجد ال ألن
حتتاج يف وجودها إىل أن تكون يف  واملادة تفضل الصورة بأا ال. فبهذا تفضل الصورة املادة. قوام الصورة ا

ا عدم أو ضد، وما له عدم أو وال عدم يقابلها، والصورة هل واملادة ال ضد هلا. موضوع، والصورة حتتاج إىل ذلك
والصور تشبه األعراض إذا كان قوام الصور يف موضوع وقوام األعراض . الوجود ضد فليس ميكن أن يكون دائم

لتحمل  وتفارق الصور األعراض بأن موضوعات األعراض مل جتعل ألجل وجود األعراض وال. موضوع أيضا يف
موضوعة لصور متضادة، فهى  واملادة. فإمنا جعلت لتحمل الصوروأما موضوعات الصور، وهي املواد، . األعراض

إىل صورة دائما بال فتور، وليست بصورة أوىل  فهي تنتقل من صورة. قابلة للصورة ولضد تلك الصورة أو عدمها
 .السواء من ضدها، بل قبوهلا للمتضادات على

فإن كل واحد منها قوامه ال . واملادة  الصورةوأما اجلواهر غري اجلسمانية فليس يلحقها شيء من النقص الذي خيص
على طريق املادة وال على طريق اآللة لغريه، وال على طريق  يف موضوع؛ ووجود كل واحد منها ال ألجل غريه، ال

ال  وإنه أيضا. إىل أن يزيد وجودا يستفيده يف املستقبل بفعله يف غريه أو بفعل غريه فيه اخلدمة لغريه، وال به حاجة
والثواين والعقل الفعال دون  .لشيء منها، وال عدم يقابله، وهذه أوىل بأن تكون جواهر من الصورة واملادةضد 

وذلك أن . ليست تتعرى من نقص أيضا غري هذه األول، وإن كان ليس يلحقها هذه الوجوه من النقص، فإا
بلغ من الكمال إىل حيث تكتفى بأنفسها لوجود غريها، وجواهرها مل ت جواهرها مستفادة من غريها، ووجودها تابع

 وهذا نقص يعم كل. الوجود عن غريها، بل وجودها فائض عليها عما هو أكمل وجودا منها عن أن تستفيد
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 .موجود سوى األول

حيصل له اء الوجود وزينته، وال الغبطة  ومع ذلك فإن الثواين والعقل الفعال ليس واحد منها يكتفى يف أن
ذاته وحدها، لكن حيتاج يف ذلك إىل أن يعقل مع ذاته موجود آخر  مال بأن يقتصر على أن يعقلواإللتذاذ واجل

 ذات كل واحد منها من هذا الوجه كثرة ما، إذ كان ما يعقل شيئا ما فإن ذاته من وجه ما ففي. أكمل منه وأى

كثرة ما، فلذلك صارت  ال بتعاونفكأن فضيلة ذاته ال تتم إ. تصري ذلك الشيء على أن هلا مع ذلك ذاتا ختصها
هذه ليس يف طباعها أن يكون هلا اء الوجود  إال أن. الكثرة فيما يتجوهر به الشيء نقصا يف وجود ذلك الشيء

الوجود وما يوجد عن كل واحد منها أو ما يتبع وجود كل واحد من  ومجاله وزينته بأن تعقل ما هو دوا يف
 وال أيضا ذاته مفتقرة يف أن يوجد عنه غريه إىل آلة أو حال. ن به أو حيل فيهمنه يقتر املوجودات، فليس شيء

 .أو حبال ما غري جوهره أخرى سوى ذاته وجوهره، بل ذاته كافية بانفرادها على أن يستعني يف إجياد غريه بآلة
   

املادة، إال أا يف   ويفاألنفس اليت هي لألجسام السماوية فإا متربئة من أحناء النقص اليت يف الصورة وأما
مواد بل كل واحدة منها خمصوصة  موضوعات وهي تشبه الصور من هذه اجلهة، غري أن موضوعاا ليست

-مبوضوع ال ميكن أن يكون ذلك موضوعا لشيء آخر غريها ويوجد هلا من أحناء . فتفارق الصورة من هذه اجلهة 
 فإا إمنا. قص أن الكثرة اليت ا جتوهرها أزيد مما تتجوهر به الثواينعليها يف الن النقص مجيع ما يوجد للثواين، ويزيد

وجودها الذي به جتوهرها أن  مث مع ذلك يتبع. حيصل هلا اجلمال والغبطة بأن تعقل ذاا وتعقل الثواين وتعقل األول
غريها من غري آلة يف أن يفيض عنها وجود إىل  وأيضا فإا ال تكتفى. توجد وجودات أخر خارجة عن جواهرها

قوامها :  أعىن باألمرين-األمرين مجيعا إىل أشياء أخر خارجة عن ذواا فهي مفتقرة يف. ومن غري حال أخرى تكون
أا ليست تستفيد  غري. والثواين بريئة من كل ما خرج عن ذاا وذلك يف األمرين مجيعا. غريها الوجود وأن تعطى

وجودها مقصورا عليها دون أن يفيض منه وجود  ا من املوجودات وال بأن يكونالبهاء واجلمال بأن تعقل ما دو
 .إىل غريه

احملسوسة  احليوان فإن احلساسة واملتخيلة إذا استكملنا مبا حيصل فيهما من رسوم األشياء وأما األنفس اليت يف
بيعة الوجود اهليوالين وعن طبيعة عن ط واملتخيلة صار فيهما شبه باألشياء املفارقة، إال أن هذا الشبه ال خيرجها

. استكمل وصار عقال بالفعل فإنه يكون قريب الشبه باألشياء املفارقة وأما اجلزء الناطق من النفس فإنه إذا. الصور

فوقه يف الرتبة  وجوده ومصريه بالفعل وائه وزينته ومجاله إمنا يستفيده بأن يعقل ليس األشياء اليت إال أن كمال
ويكون أيضا وجوده . فيما يتجوهر به جدا ن يعقل األشياء اليت هي دونه يف الرتبة؛ وتعظم الكثرةفقط بل وبأ

وأما حني ما . ما يصري مفارقا مفارقة تامة جلميع أجزاء النفس سواه مقصورا عليه وحده غري فائض إىل ما سواه حني
لغريه إمنا هو  ويشبه أن يكون ما حيصل عنه. ودللرتوعية واملتخيلة واحلساسة فإنه يعطى من سواه الوج يكون مفارقا

يكون منه فعل يف غريه وبقي مقتصرا على  فإذا فارقته اآللة مل ميكن أن. ليتزيد مبا يفعله من ذلك وجودا أكمل
يفيض منه وجود إىل غريه بل حسبه من الوجود أن يبقى جبوهره  وجوده، ألنه يشبه أن ال يكون يف جوهره أن

 .ويكون من األسباب سببا على أنه غاية ال على أنه فاعل ائما،حمفوظ الوجود د
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أصال وال بوجه من الوجوه، وال ميكن أن يكون وجود أكمل وأفضل من وجوده، وال  وأما األول فليس فيه نقص
استفاد وجوده عن  فلذلك ال ميكن أن يكون. يكون وجود أقدم منه وال يف مثل رتبة وجوده مل تتوفر عليه ميكن أن

ولذلك هو أيضا مباين جبوهره . أبعد شيء آخر غريه أقدم منه، وهو من أن يكون استفاد ذلك عما هو أنقص منه
الوجود الذي هو له ألكثر من واحد ألن كل ما وجوده هذا  لكل شيء سواه مباينة تامة، وال ميكن أن يكون ذلك

 ألنه إن كانت بينهما مباينة كان. نه مباينة أصالوبني آخر له أيضا هذا الوجود بعي الوجود ال ميكن أن يكون بينه

منهما اآلخر جزءا مما قوام  فيكون الشيء الذي به باين كل واحد. الذي تباينا به شيئا آخر غري ما اشتركا فيه
فيكون كل واحد من جزئيه سببا لقوام ذاته، فال  .فيكون وجود كل واحد منهما منقسما بالقول. وجوديهما به
وما ال تباين بينهما ال ميكن أن . وذلك حمال فيه إذ هو أول. منه به قوامه بل يكون هناك موجود أقدميكون أوال 

 .كثرة، ال إثنني وال أكثر يكونا

أمكن أن يكون وجود خارجا عن وجوده مل يتوفر عليه  وأيضا إن أمكن أن يكون شيء غريه له هذا الوجود بعينه
د ما جيتمع له الوجودان معا، فوجوده إذن وجود فيه نقص، ألن التام هو ما وجو فإذن وجوده دون. ويف مثل رتبته

. أصال فإذن وجوده ال ميكن أن يكون خارجا عن ذاته لشيء ما. خارجا عنه شيء ميكن أن يكون له ال يوجد

 يف وجوده، وال ميكن أن يكون ولذلك ال ميكن أن يكون له ضد أصال وذلك أن وجود ضد الشيء هو يف مثل رتبة
 .وجودا ناقصا مثل رتبته وجود أصال مل يتوفر عليه وإال كان وجوده

   
مع  وذلك أن وجود الشيء الذي له ضد إمنا يكون. كل ما له ضد فإن كمال وجوده هو بعدم ضده وأيضا فإن

ن يف جوهر أحد الضدي فإنه ليس يكون. وجود ضده بأن حيفظ بأشياء من خارج وبأشياء خارجة عن ذاته وجوهره
فلذلك ال ميكن أن يكون يف . آخر به وجوده فإذن يلزم أن يكون لألول سبب ما. كفاية يف أن حيفظ ذاته عن ضده
 .هذه اجلهة فهو واحد من. مرتبته بل يكون هو وحده فردا

لقول ا جتوهره وذلك أنه ال ميكن أن يكون ا وأيضا فإنه غري منقسم يف ذاته بالقول وأعىن أنه ال ينقسم إىل أشياء
فإنه إذا كان كذلك كانت األجزاء اليت . القول على جزء مما يتجوهر به الذي يشرح ذاته بدل كل جزء من أجزاء

احملدود  أسباب وجوده على جهة ما تكون املعاين اليت تدل عليها أجزاء احلد أسبابا لوجود الشيء ا جتوهره هي
فإذا كان ال . ممكن فيه إذ كان أوال وذلك غري. يتقوم ماوعلى جهة ما تكون املادة والصورة أسبابا لوجود ما 

الكم وسائر أحناء اإلنقسام أبعد، فهو أيضا واحد من هذه اجلهة  ينقسم هذا اإلنقسام، وهو من أن ينقسم انقسام
 أيضا أن يكون وجوده الذي به ينحاز عما سواه من املوجودات غري الذي هو به يف ذاته ولذلك ال ميكن. األخرى

اخلاص الذي به ينحاز  فإن أحد معاين الوحدة هو الوجود. فلذلك يكون احنيازه عما سواه بوحدة هي ذاته. موجود
ما هو موجود الوجود الذي خيصه، وهذا  كل موجود عما سواه؛ وهي اليت ا يقال لكل موجود واحد من جهة

. أحق من كل واحد سواه بإسم الواحد ومعناهذا الوجه واحد و فاألول أيضا. املعىن من معنيه يساوق املوجود

هو  بوجه من الوجوه فإنه جبوهره عقل، ألن املانع للشيء من أن يكون عقال وأن يعقل بالفعل وألنه ال مادة له وال
وليس . الذي هو منه عقل وهو معقول من جهة ما هو عقل، فإن الذي هو منه عقل فلذلك هو معقول لذلك. املادة
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نفسه يعقل ذاته فيصري مبا يعقل من ذاته عاقال  كون معقوال إىل ذات أخرى خارجة عنه تعقله بل هوحيتاج يف أن ي
حيتاج يف أن يكون عقال وعاقال إىل ذات أخرى وشيء آخر يستفيده من  وكذلك ليس. وبأن ذاته تعقله معقوال
 .قلفإن الذات اليت تعقل هي اليت تع. وعاقال بأن يعقل ذاته خارج بل يكون عقال

وال  فإنه ليس حيتاج يف أن يعلم إىل ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجا عن ذاته: عامل وكذلك احلال يف أنه
وليس علمه بذاته غري جوهره  .يف أن يكون معلوما إىل ذات أخرى تعلمه، بل هو مكتف جبوهره يف أن يعلم ويعلم

 .حدوا فإنه يعلم وإنه معلوم وإنه علم ذات واحدة وجوهر

يعقل من ذاته ويعلمها يعلم أفضل  فإن احلكمة هو أن يعقل أفضل األشياء بأفضل علم، ومبا: وكذلك يف أنه حكيم
فلذلك هو حكيم ال . الذي ال يزول ملا هو دائم ال يزول والعلم األفضل هو العلم التام. األشياء وبأفضل علم

 واجلمال والبهاء. ه كفاية يف أن يصري حكيما بأن يعلمهاخارج عن ذاته، بل يف ذات حبكمة استفادها بعلم شيء آخر

وجوده أفضل  وإذ كان األول. والزينة يف كل موجود هو أن يوجد وجوده األفضل ويبلغ استكماله األخري
له جبوهره وذاته، وذلك يف نفسه ومبا  وكذلك زينته واؤه ومجاله. الوجود، فجماله إذن فائت جلمال كل ذي مجال

والغبطة إمنا تتبع وحتصل أكثر بأن يدرك األمجل باإلدراك األتقن  وإذا كانت اللذة والفرح والسرور.  ذاتهيعقله من
اليت يلتذ  على اإلطالق واألى واألزين وإدراكه لذاته اإلدراك األتقن والعلم األفضل، فاللذة وإذا كان هو األمجل

واإلضافة إىل يسري ما جنده حنن من اللذة  مها إال بالقياسا األول لذة ال نفهم حنن كنهها وال ندرى مقدار عظ
 .وأى إدراكا أتقن، إما بإحساس أو ختيل أو بعلم عقلي عندما نظن أنا أدركنا ما هو عندنا أمجل

   
عند أنفسنا  حنن عند هذه احلال حيصل لنا من اللذة ما نظن أنه فائت لكل لذة يف العظم ونكون حنن فإذ كنا

واألمجل إىل علمنا حنن وإدراكنا األمجل واألى  فقياس علمه وإدراكه األفضل. ا نلنا من ذلك غاية الغبطةمغبوطني مب
وإذا كان . إىل ما ينالنا حنن عند ذلك من اللذة والسرور واالغتباط بأنفسنا هو قياس سروره ولذته واغتباطه بنفسه

يسرية، فإذن ال نسبة  لومه، وإن كانت له نسبة فهي نسبة ماإلدراكنا حنن إىل إدراكه وال ملعلومنا إىل مع ال نسبة
فإنه كيف تكون . كانت نسبة فهي نسبة يسرية جدا ملالذنا وسرورنا واغتباطنا بأنفسنا إىل ما لألول من ذلك، وإن

ة الكمال؟ غري متناه يف الزمان، وملا هو أنقص نقصانا كثريا إىل ما هو يف غاي نسبة ملا هو جزء يسري إىل ما مقداره
فإنه بني أن األول  كان ما يلتذ بذاته أكثر ويسر به ويغتبط به اغتباطا أعظم فهو حيب ذاته ويعشقها أكثر وإذا

ملا نلتذ به من فضيلة ذاتنا كنسبة فضيلته هو  يعشق ذاته ضرورة وحيبها ويعجب ا عشقا وإعجابا نسبته إىل عشقنا
واحملب منه هو احملبوب بعينه واملعجب منه هو . ي نعجب به من أنفسناالذ وكمال ذاته إىل فضيلتنا حنن وكمالنا

 .فهو احملبوب األول واملعشوق األول املعجب بعينه

أن يوجد عنه سائر املوجودات الطبيعية اليت ليست إىل اختيار  ومىت وجد األول الوجود الذي هو له لزم ضرورة
ووجود ما يوجد عنه على . اهد باحلس وبعضه معلوم بالربهانمن الوجود الذي بعضه مش اإلنسان على ما هي عليه

وجود ما  فعلى هذه اجلهة يكون. فيض وجوده لوجود شيء آخر وعلى أن وجود غريه فائض عن وجوده جهة
يفيده كماال ما، كما يكون ذلك  يوجد عنه ليس سببا له بوجه من الوجوه، ال على أنه غاية لوجوده، وال على أنه



 9                  الفارايب-السياسة املدنية

كثري من تلك األشياء؛ فتكون تلك األشياء هي الغايات اليت  فإنا معدون ليكون عنا. اء اليت تكون منايف جل األشي
 .تلك الغايات تفيدنا كماال مل يكن لنا ألجلها وجودنا، وكثري من

األشياء فتكون تلك غايات لوجوده ويكون لوجوده سبب آخر  فاألول ليس الغرض من وجوده هو وجود سائر
 الوجود ينال كماال آخر خارجا عما هو عليه وال كمال ذاته كما ينال ذلك من جيود وال أيضا بإعطائه. خارج عنه

من اخلريات والكماالت  باملال أو بشيء آخر فيستفيد مبا يبذل من ذلك لذة أو كرامة أو رئاسة أو شيئا غري ذلك
ء كلها حمال أن تكون يف األول ألنه يسقط األشيا وهذه. فيكون وجود غريه سببا خلري حيصل له ووجود مل يكن له

وسبب لوجوده بل إنه موجود ألجل ذاته ويلحق جوهره ويتبعه أن يوجد عنه  أوليته ويوجب تقدم غري هو أقدم منه
بعينه  وجوده الذي به فاض الوجود إىل غريه هو يف جوهره، ووجوده الذي به جتوهره يف ذاته هو فلذلك. غريه

ذاته وباآلخر حصول شيء آخر  وال ينقسم إىل شيئني يكون بأحدمها جتوهر. وجود غريه عنهوجوده الذي به حيصل 
إىل شيء غري ذاته وغري جوهره كما حنتاج حنن  وال أيضا حيتاج يف أن يفيض عن وجوده وجود شيء آخر. عنه

. ده الذي به جتوهرهوليس وجوده مبا يفيض عنه وجود غريه أكمل من وجو .وكثري من املوجودات الفاعلة إىل ذلك

 .التأخر ما يوجد عنه غري متأخر عنه بالزمان أصال بل إمنا يتأخر عنه بسائر أحناء فلذلك صار وجود

لدينا على الكمال وفضيلة الوجود من  واألمساء اليت ينبغى أن يسمى ا هي األمساء اليت تدل من املوجودات اليت
الكمال والفضيلة اليت جرت العادة أن يدل عليها بتلك األمساء من  غري أن يدل بشيء من تلك األمساء منه هو على

العادة أن  وأيضا فإن أنواع الكماالت اليت جرت. لدينا بل على الكمال الذي خيصه هو يف جوهره املوجودات اليت
الكثرية أنواع اليت يدل عليها بأمسائه  وليس ينبغى أن يظن أن أنواع كماالته. يدل عليها باألمساء الكثرية كثرية

أن يدل بتلك األمساء الكثرية على جوهر واحد ووجود واحد غري  كثرية ينقسم إليها ويتجوهر جبميعها بل ينبغى
اتفق يف إسم من تلك األمساء أن كان يدل من بعض ما لدينا على فضيلة وكمال خارج  وأيضا فمىت. منقسم أصال

اجلميل الذي يدل به  م من األول كماال وفضيلة يف جوهره، مثلجوهره فينبغى أن جيعل ما يدل عليه ذلك اإلس عن
 .ذلك الشيء يف كثري من املوجودات على كمال يف لون أوشكل أو وضع ال يف جوهر

   
ذاته، ال من حيث هو  اليت تدل على الكمال والفضيلة يف األشياء اليت لدينا، منها ما يدل على ما هو له يف واألمساء

يدل على ما هو له باإلضافة إىل شيء آخر  ومنها ما. ، مثل املوجود والواحد وأشباه ذلكمضاف إىل شيء آخر
أما فيما لدينا، فإا تدل على فضيلة وكمال جزء ذاته هو اإلضافة  وهذه األمساء،. خارج عنه، مثل العدل واجلواد

تلك  عليه ذلك اإلسم وبأن تكونآخر خارج عنه حىت تكون تلك اإلضافة جزءا من مجلة ما يدل  اليت له إىل شيء
ومسي ا األول وقصد أن يدل  وأمثال هذه األمساء مىت نقلت. الفضيلة وذلك الكمال قوامه مبا هو مضاف إىل غريه

الوجود فينبغى أن ال جتعل اإلضافة جزءا من كماله الذي دل عليه  ا على اإلضافة اليت له إىل غريه مبا فاض منه من
 أن ذلك الكمال قوامه بتلك اإلضافة، بل ينبغى أن جيعل ذلك اإلسم داال على جوهره لىبذلك اإلسم وال ع

وبذلك الكمال الذي له،  وكماله وجتعل اإلضافة تابعة والحقة لذلك الكمال وعلى أن قوام تلك اإلضافة جبوهره
 .الذي ذكر وجتعل اإلضافة تابعة والحقة اضطرارا ملا جوهره ذلك اجلوهر
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ومنها ما يشترك بعض املوجودات فيها وكثري من  يت يشارك األول فيها غريه منها ما يعم مجيع املوجوداتواألمساء ال
فيه أن ذلك اإلسم يدل أوال على كماله هو مث ثانيا على غريه حبسب مرتبته من  األمساء اليت يشارك فيها غريه يتبني

األول مث يدالن  إمنا يدالن أوال على ما يتجوهر بهفإن هذين . الوجود مثل إسم املوجود وإسم الواحد األول ىف
 .األول ومستفادة عنه على سائر األشياء من جهة أا متجوهرة عن األول وأا مقتبسة عن

وجوده فإا إذا دلت على غريه فإمنا تدل على ما  وكثري من األمساء املشتركة اليت تدل على جوهر األول وعلى
 فتكون هذه األمساء تقال على األول بأقدم. األول، إما شبه كثري وإما شبه يسري جوديتخيل فيه من الشبه يف الو

ذه األمساء متأخرة يف الزمان عن  وال ميتنع أن تكون تسميتنا األول. األحناء وأحقها وتقال على غريه بأحناء متأخرة
ة النقل من غريه إليه وبعد أن مسينا به غريه يف مسينا به األول على جه فإنه بني أن كثريا منها إمنا. تسميتنا ا لغريه

 .نقص األقدم بالطبع ويف الوجود ال ميتنع أن يكون متأخرا يف الزمان؛ وال يلحق ذلك األقدم زمان ما ألن
   

داللة على تلك  كانت عندنا أمساء كثرية تدل على كماالت مشهورة لدينا وكان كثري منه إمنا نستعملها فإنه ملا
كان من البني أن أفضل الكماالت   من حيث هي كماالت ال من حيث هي تلك األنواع من الكماالت،الكماالت

شعرنا حنن بكمال يف املوجودات أمت جعلناه أحق بذلك  فكلما. اليت ال كمال أفضل منه أوىل بذلك اإلسم ضرورة
بذلك اإلسم بالطبع مث جنعل سائر هو اية الكمال فنجعله هو املسمي األول  اإلسم إىل أن نرتقي بالعلم الذي

يدل على  وبعضها. حاهلا من ذلك االسم أحوال مراتبها من األول وذلك مثل املوجود ومثل الواحد املوجودات
اليت يكون عليها ذلك النوع  فمن هذه األنواع ما هو يف جوهر األول بأفضل األحناء. نوع من الكمال دون نوع

وذلك مثل العلم . يبقى وجه من وجوه النقص اصال ات كمال ذلك النوع حىت الومرفوعا يف الوهم إىل أعلى طبق
وما كان من أنواع . ضرورة أن يكون أوىل وأحق باسم ذلك النوع ففي أمثال هذه يلزم. والعقل واحلكمة

  ينبغىوخسة ما يف الوجود مث كان إفراده عما يقترن به يزيل جوهره على التمام فإنه ال الكماالت يقترن به نقص

على خسة الوجود  فإذا كان كذلك فهو من أن يسمى باألمساء اليت تدل. أن يسمى بإسم ذلك النوع من الكمال
مراتب يف الوجود، غري أن لكل واحد منها أيضا  والثواين على. مث من بعد األول يوجد الثواين والعقل الفعال. أبعد

وليس . و بعينه وجوده الذي يفيض عنه وجود شيء آخرالذي خيصه ه ووجوده. وجودا ما يتجوهر به يف ذاته
غريها ويف أن يفيض عن وجودها وجود غريها إىل أشياء خارجة عن ذواا وهي كلها  حيتاج يف أن يوجد عنها

أن يكون  وكل واحد منها يعقل األول ويعقل ذاته، وليس يف واحد منها كفاية يف. الوجود عن األول اقتبست
وحبسب فضل . مع عقله لذاته ذاته وحدها، بل إمنا يكون مغبوطا عند نفسه بأن يعقل األولمغبوطا عند ذاته ب

وكذلك قياس . األول على اغتباطه بنفسه بأن عقل ذاته األول على فضيلة ذاته يكون فضل اغتباطه بنفسه بأن عقل
وكذلك . ة األول على فضيلة ذاتهالتذاذه بذاته بأن عقل ذاته حبسب زيادة فضيل التذاذه بذاته بأن عقل األول إىل

األول، وثانيا ما يعقله من  فيكون احملبوب أوال واملعجب أوال عند نفسه هو ما يعقله من. بذاته وعشقه لذاته إعجابه
 .احملبوب األول واملعشوق األول فاألول إذن حبسب اإلضافة إىل هؤالء أيضا هو. ذاته

واحد منها والنقص الذي فيه وما ينبغي أن يسمى به كل  ي يف كلوالكمال الذ. فهذه كلها إذن تنقسم انقساما
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وهذه الثواين قد ويف كل واحد منها من . وذلك باقتباسنا له إىل ما قيل يف األول :واحد منها سهل على هذا املثال
ري ما أعطيه فيسعى حنوه غ األمر وجوده الذي له على التمام ومل يبق له وجود ميكن أن يصري إليه يف املستقبل أول

أصال ولكن يفيض من وجود كل واحد منها  فلذلك صارت هذه ال تتحرك وال تسعى حنو شيء. من أول األمر
وجوهر كل . األوىل إىل أن ينتهى إىل السماء األخرية اليت فيها القمر فأوهلا يلزم عنه وجود السماء. وجود مساء مساء

 والنفس اليت يف كل واحد منها موجودة يف.  نفسمن موضوع ومن: السماوات مركب من شيئني واحد من

الذي عنه وجودها وتعقل  موضوع هي مع ذلك أجزاء النفس اليت هي عقل بالفعل بأا تعقل ذاا وتعقل الثاين
 .األول

   
أول مراتب  األجسام السماوية تنقسم مبا هي جواهر إىل أشياء كثرية، وهي من مراتب املوجودات يف وجواهر

تشبه اجلواهر املركبة من مادة ومن  فهي لذلك. جل حاجة الشيء الذي به تتجوهر بالفعل إىل موضوع ماالنقص أل
وليس يبلغ من كماهلا وفضيلتها . حيصل عنها شيء آخر غريها ومع ذلك فإا غري مكتفية جبواهرها يف أن. صورة

 .جواهرها وعن األشياء اليت ا جتوهرهاغريها دون أن حيصل هلا وجود آخر خارج عن  إىل أن يفيض عنها فعل يف

ولذلك صار كل . املقوالت واخلارج عما يتجوهر به الشيء من املوجودات هو كم أو كيف أو غري ذلك من سائر
وذوات كيفيات أخر حمدودة، وسائر ما يتبع هذه  واحد من هذه اجلواهر ذوات أعظام حمدودة وأشكال حمدودة،

ويتبع ذلك أن صار املكان الذي هلا أفضل األمكنة . له من كل ذلك أفضلها  إمنا صارغري أنه. ضرورة من املقوالت
وجوداا على  وهذه اجلواهر أيضا قد وفيت أكثر. ضرورة أن يكون كل جسم حمدود يف مكان حمدود إذ كان يلزم

أن يوجد هلا شيئا فشيئا يف بل إمنا شأا  التمام وبقي منها شيء يسري ليس من شأا أن يوفاها دفعة من أول األمر
فلذلك تتحرك دائما وال تنقطع حركتها، وإمنا . لتناله وإمنا تناله بدوام احلركة فهي لذلك تسعى حنوه. املستقبل دائما

. األمر وأما أشرف وجوداا وما هو أقرب إىل األشرف فقد وفيت من أول. وتسعى إىل أحسن وجودها تتحرك

ومع ذلك . له منذ أول األمر ن أن يكون قابال لصورة أخرى غري الصورة احلاصلةوموضوع كل واحد منها ال ميك
 .فليس جلواهرها أضداد

مجيع  وذلك أا مل تعط من أول األمر. األجسام السماوية فإا يف اية النقص يف الوجود وأما املوجودات اليت دون
ال بالفعل إذ كانت إمنا أعطيت مادا   بالقوة البعيدة فقطما تتجوهر به على التمام، بل إمنا أعطيت جواهرها اليت هلا

فاملادة األوىل هي بالقوة مجيع اجلواهر اليت حتت . تتجوهر به من الصورة ولذلك هي أبدا ساعية إىل ما. األوىل فقط
خساسة و مث بلغ من تأخرها وختلفها. جهة ما هي جواهر بالقوة تتحرك إىل أن حتصل جواهر بالفعل السماء؛ فمن

وحمركها من . إال مبحرك من خارج وجودها أن صارت ال ميكنها أن تنهض وتسعى من تلقاء أنفسها إىل استكماالا
هذين مجيعا يكمالن وجود األشياء اليت حتت اجلسم  فإن. خارج هو اجلسم السماوي وأجزاؤه مث العقل الفعال

 .السماوي

املادة  مث من بعد ذلك يعطى. لزم عنه أوال وجود املادة األوىلجوهره وطبيعته وفعله أن ي واجلسم السماوي فإن
والعقل الفعال معد بطبيعته . كانت األوىل كل ما يف طبيعتها وإمكاا واستعدادها أن تقبل من الصور كائنة ما
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فأي شيء منه قبل بوجه ما التخلص من املادة . وأعطاه وجوهره أن ينظر يف كل ما وطأه اجلسم السماوي
 وذلك أن تصري املعقوالت اليت هي بالقوة. ومن العدم فيصري يف أقرب مرتبة إليه ارقتها، رام ختليصه من املادةومف

أن يصري كذلك شيء  وليس ميكن. فمن ذلك حيصل العقل الذي كان عقال بالقوة عقال بالفعل. معقوالت بالفعل
فعن هذين يكمل . أن يبلغه من الكمال نسانسوى اإلنسان؛ فهذه السعادة القصوى اليت هي أفضل ما ميكن اإل

إخراجها إىل الوجود بالوجوه اليت شأا أن خترج إىل الوجود ا،  وجود األشياء اليت بقيت متأخرة واحتيج إىل
 .شأا أن يدوم وجودها ا وبالوجوه اليت

ويلحق مجيعها قوة . ةاألرض أصنافا من احلركات كثري واألجسام السماوية كثرية وهي تتحرك باستدارة حول
تتحرك كلها حبركة السماء األوىل وله قوى أخر تتباين فيها وختتلف ا  فلذلك. السماء األوىل وهي واحدة

جلميع ما حتت  فالقوة اليت تشترك فيها مجلة اجلسم السماوى يلزم عنها وجود املادة األوىل املشتركة .حركاا
مث يلحق األجسام السماوية . املختلفة يف املادة األوىل  ا وجود الصور الكثريةويلزم عن األشياء اليت تتباين. السماء

أن تقرب أحيانا من الشيء وتبعد : بعض وألجل اختالف أوضاعها من األرض ألجل اختالف أوضاع بعضها من
. وتبطئ أحيانا ياناجتتمع أحيانا وتفترق أحياناً، وتظهر أحيانا وتستر أحيانا، ويعرض هلا أن تسرع أح أحيانا، وأن

إضافاا إىل األرض، أو يف إضافاا  وهذه متضادات ليست يف جواهرها ولكن يف إضافاا بعضها إىل بعض، أو يف
 .إىل األمرين مجيعا

   
األجسام اليت حتت  التضادات اليت تلحق إضافاا ضرورة حتدث يف املادة األوىل صور متضادة وحتدث يف وعن هذه

يف املتضادات املوجودة يف املادة األوىل  فهذا هو السبب األول. ى أعراض متضادة وتغايري متضادةاجلسم السماو
األشياء املتضادة توجد يف املادة إما عن أشياء متضادة وإما عن شيء  وذلك أن. ويف األجسام اليت حتت السماء

متضادة  واألجسام السماوية ليست. ادةذاته وجوهره، إال أنه من املادة على أحوال ونسب متض واحد ال تضاد يف
فاملادة األوىل والصور املتضادة . متضادة يف جواهرها ولكن نسبها من املادة األوىل نسب متضادة، وهي منها بأحوال

 .األشياء املمكنة الوجود اليت يلزم وجودها فيها هي اليت تلتئم ا

وذلك أن . وجودا وهي خمتلطة من وجود وال وجود قصواملوجودات املمكنة هي املوجودات املتأخرة اليت هي أن
ميكن أن يوجد، اللذين مها طرفان متباعدان جدا، شيئا يصدق عليه نقيض  بني ما ال ميكن أن ال يوجد وبني ما ال

 فهذا هو املختلط من وجود وال وجود. الطرفني وهو ما ميكن أن يوجد وميكن أن ال يوجد كل واحد من هذين

 .أن يوجد فإن العدم هو ال وجود ما ميكن. لذي يقابله العدم ويقترن به أيضا عدموهو املوجود ا

الوجود، فإن السبب األول الذي  فلما كان املمكن وجوده هو أحد حنوي املوجود والوجود املمكن أحد حنوي
جد حىت ال يبقى يوجد فقط بل بوجود ما ميكن أن ال يو وجوده يف جوهره ليس إمنا أفاض بوجود ما ال ميكن أن ال

واملمكن ليس يف نفس طبيعته أن يكون له وجود واحد حمصل بل هو ميكن أن  .شيء من أحناء الوجود إال أعطاه
. واحدة وحاله من الوجودين املتقابلني حال. ال يوجد، وميكن أن يوجد شيئا وأن يوجد مقابله يوجد كذا وأن

فلذلك يلزم أن توجد . وإما مها معاً قابل ههنا إما عدم وإما ضدوامل. وليس بأن يوجد أوىل من أن يوجد املقابل له



 13                  الفارايب-السياسة املدنية

إما يف وقتني أو يف وقت : املوجودات املتقابلة على أحد ثالثة أوجه وإمنا ميكن أن توجد. املوجودات املتقابالت معا
الواحد  لشيءوا. أو أن يكون شيئان يوجد كل واحد منهما وجودا مقابال لوجود اآلخر. خمتلفتني واحد من جهتني

 .خمتلفتني إمنا ميكن أن يوجد الوجودين املتقابلني بوجهني فقط إما يف وقتني أو من جهتني

. املتضادين هو وجوده على التحصيل وحصول الشيء على أحد. واملوجودات املتقابلة إمنا تكون بالصور املتضادة

 يكون وجوده الذي يكون له على غري حتصيل فباملادة. املادة والذي به ميكن أن يوجد الوجودين املتضادين هو
فلذلك . وجود حمصل بشيء ما ووجود غري حمصل بشيء آخر: فله وجودان. احملصل وبالصورة يكون وجوده

يلزم  فلذلك. مادته أن يكون مرة هذا ومرة ذاك، وحبق صورته أن يوجد هذا وحده دون مقابلة وجوده حبق
 .حينا حبسب حق هذا حينا وحبسب مقابلهضرورة أن يعطى الوجودين مجيعا، وذلك 

والثاين ما . الشيء، وهذا هو املادة أحدمها ما هو ممكن أن يوجد شيئا ما وأن ال يوجد ذلك: واملمكن على حنوين
واملوجودات املمكنة على . هو املركب من املادة والصورة هو ممكن أن يوجد هو يف ذاته وأن ال يوجد، وهذا

 واليت يف املرتبة. يكن له وجود حمصل وال بواحد من الضدين، وتلك هي املادة األوىل  ما ملفأدناها مرتبة: مراتب

وهذا إذا حصلت  . وهي األسطقسات-الثانية ما حصلت هلا وجودات باألضداد اليت حتصل يف املادة األوىل
. صري مواد لصور أخرمتقابلة أيضاً، فت موجودة بصور ما، حصل هلا حبصول صورها إمكان أن توجد وجودات أخر

بالصور الثواين إمكان أن توجد أيضا وجودات أخر متقابلة بصور  حىت إذا حصلت هلا أيضاً تلك الصور، حدث هلا
أيضا مواد لصور أخر، حىت إذا حصلت هلا تلك أيضا، حدث هلا بتلك الصور إمكان أن  فتصري تلك. متضادة أخر

ال ميكن أن  وال تزال هكذا إىل أن تنتهي إىل صور.  لصور أخرأيضا وجودات أخر متقابلة، فتصري مواد توجد
املوجودات صورا لكل صورة تقدمت  فتكون صور تلك. تكون املوجودات املتحصلة بتلك الصور مواد لصور أخر

 .واملادة األوىل أخس املوجودات املمكنة .وهذه األخرية أشرف املوجودات املمكنة. قبلها
   

وكل ما كان أقرب إىل . األوىل كان أخس ضاً على مراتب وكل ما كان أقرب إىل املادةواملتوسطات بينهما أي
. هو أن تكون لغريها أبدا وليس هلا وجود ألجل ذاا أصال فاملادة األوىل وجودها. صورة الصور كان أشرف

رة من هذه الصور، مل وهلذا إذا مل توجد صو. هي مفطورة ألجله، مل توجد هي أيضاً فلذلك إذا مل يوجد ذلك الذي
املوجودات اليت  وأما. فلذلك ال ميكن أن توجد املادة األوىل مفارقة لصورة ما يف وقت أصالً. هي أيضاً توجد

 أعىن ليتجوهر ا -مفطورة ألجل غريها صورا صورة الصور، فهي ألجل ذاا أبدا وال ميكن أن تكون بصورها
 .شيء آخر وأن تكون مواد لشيء آخر

منها له حق  مث كل واحد. املتوسطات فإا قد تكون مفطورة ألجل ذاا وقد تكون مفطورة ألجل غريها وأما
شيئاً آخر مقابالً للوجود الذي هو له،  والذي له حبق مادته هو أن يوجد. واستيهال مبادته وحق واستيهال بصورته

 كان استيهاالن متضادان، فالعدل أن يوىف كل فإذا. له وال يزول وما له حبق صورته فان يبقى على الوجود الذي
يتلف  مدة شيئا ما مث يتلف، ويوجد شيئا مضادا للوجود األول، مث ذلك أيضاً يبقى مدة مث واحد من قسطيه، فيوجد

 .ويوجد شيئاً آخر مضاداً لألول، وذلك أبداً
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 عند كل واحد منها شيء هو لغريه وعندف. املوجودات املتضادة مادته مادة للمقابل له وأيضاً فإن كل واحد من هذه

هذه اجلهة حقا ما  فيكون كأن لكل واحد عند كل واحد من. غريه شيء هو له، إذ كانت موداها األوىل مشتركة
أنه ينبغي أن يوجد ما عند كل واحد لكل  وهو: والعدل يف ذلك بني. ينبغي أن يصري إىل كل واحد من كل واحد

 .واحد فيوفاه

 يكن هلا يف أنفسها كفاية يف أن تسعى من تلقاء أنفسها إىل ما بقي عليها من الوجودات، مكنة ملا ملواملوجودات امل

حتفظ وجوداا على أنفسها،  إذ كانت إمنا أعطيت املادة األوىل فقط، وال إذا حصل هلا وجود كان فيها كفاية أن
ها أن تسعى الستيفائه، لزم ضرورة أن يكون تلقاء نفس وال أيضاً إذا كان هلا قسط وجود عند ضدها أمكنها من

. حيركه وينهضه حنو الذي له، وإىل حافظ حيفظ عليه ما حصل له من الوجود لكل واحد منها من خارج فاعل

 .وأجزاؤه الذي حيركها حنو صورها وحيفظها عليها إذا حصلت هلا هو اجلسم السماوي والفاعل األول

ومنها أن يعطي . الصورة اليت ا وجوده بغري توسط وبغري آلة شيئاً منها إىلمنها أن حيرك : ويفعل ذلك على وجوه
ومنها أن يعطي شيئا ما قوة حيرك ذلك . حنو الصورة اليت ا وجودها املادة قوة تنهض ا من تلقاء نفسها فتتحرك

يعطي ا  طي شيئاً ما قوةومنها أن يع. شيئاً آخر غريه إىل الصورة اليت ا وجود ذلك اآلخر الشيء بتلك القوة
ويف هذا يكون قد . شأا أن توجد يف املادة ذلك الشيء شيئاً آخر قوة حيرك ا ذلك اآلخر مادة ما إىل الصورة اليت

 .حتريكه للمادة بتوسط ثالثة أشياء وأكثر على هذا الترتيب وكذلك قد يكون. حرك املادة بتوسط شيئني

 فظ به وجوده إما أن جيعل مع صورته اليت ا وجوده قوة أخرى وإما أن جيعلواحد ما حي وكذلك يعطي أيضاً كل

وذلك . اعول هلذا ما حيفظ به وجوده يف جسم آخر خارج عنه فيحفظ وجوده بأن حيفظ عليه ذلك اجلسم اآلخر
بتعاون أجسام أما خبدمة جسم واحد له وإما  ويكون حفظ وجوده عليه. اآلخر هو اخلادم هلذا يف حفظ وجوده عليه

األجسام يقترن إليها مع ذلك قوى أخر تفعل ا من املواد أشباهها بأن  وكثري من. كثرية معدة ألن حيفظ ا وجوده
 .شبيهة بالصور اليت هلا تعطيها صورا

   
 قوة فيحتاج عند ذلك إىل املواد رمبا صادفها الفاعل وفيها أضداد الصور اليت حنوها شأن الفاعل أن حيركها، وهذه

أن يكون غريه يفعل فيه مثل فعله هو يف غريه فيلتمس  وملا كان أيضاً ليس ميتنع. أخرى يزيل ا تلك الصور املضادة
. يلزم أن يكون يف هذه قوة أخرى تقاوم املضاد الذي يلتمس إبطال وجوده إبطاله كما يلتمس هو إبطال غريه،

وجوده، ورمبا  ه قد يكون قوة يف ذاته مقترنة إىل صورته اليت اغريه ويسلخه صورته اليت ا وجود والذي به يزيل
خادمة له يف أن تنتزع املادة املعدة له من  كانت تلك القوة يف جسم آخر خارج عن ذاته، فتكون تلك إما آلة وإما

ائر احليوان هذا النوع آلة لألسطقسات أو خادم هلا يف أن ينتزع من س فإن: مثال ذلك األفاعي. أضداد ذلك اجلسم
واحد،  وكذلك القوة اليت ا يفعل من املواد شبيهه يف النوع قد تكون مقترنة بصورته يف جسم .مواد األسطقسات

وهذه القوى هي أيضاً صور يف  .مثل املين للحيوان الذكر فإنه آلة له: وقد تكون يف جسم آخر خارج عن ذاته
.  أعىن أا مفطورة ألن تكون آالت أو خادمة لغريها-لغريها اء هيوأمثال هذه األشي. األجسام اليت هلا هذه القوى

مقترنة بالصور يف جسم واحد كانت آالت غري مفارقة، وإذا كانت يف أجسام أخر كانت  وهذه اآلالت إذا كانت
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 .مفارقة آالت

 هو أن يوجد ضد وما يستأهل مبادته .وهذه املوجودات لكل واحد منها استيهال حبق مادته واستيهال حبق صورته
الوجود الذي هو له إما لذاته فقط وإما أن يكون وجوده حبق  وما يستأهل بصورته فبأن يوجد. الوجود الذي هو له

يكون استيهاله حبق صورته أن يكون له غريه، أعىن أن يكون له شيء آخر مفطوراً  صورته ألجل غريه وإما أن
فيكون . يكون لغريه وذلك أن يكون لذاته وأن. يه األمران مجيعاًهو، وإما أن يكون له نوع واحد جيتمع ف ألجله

صورته فهو إما مادة له وإما آلة أو خادم  وما هو ألجل غريه حبق. منه شيء يوجد لذاته وشيء يستعمل ألجل غريه
 .ألجله إما يكون مادة له وإما آلة أو خادماً له والذي يفطر غريه ألجله فإن الذي فطر. له

اختالف حركاا األسطقسات أوالً مث األجسام احلجرية مث النبات مث احليوان  األجسام السماوية وعنفيحصل عن 
مث مل تكتف . حتصى وحيدث أشخاص كل نوع منها على أحناء من القوى كثرية ال. الناطق مث احليوان الناطق غري

 أن صارت األجسام السماوية أيضاً دون ذه القوى اليت جعلت يف كل نوع منها يف أن تفعل أو حتفظ وجودها
حىت إذا أعان هذا يف . بعضها عن بعض على تبادل وتعاقب بأصناف حركاا يعني بعضها على بعض، ويعوق فعل

آخر وأعان ضده عليه، وذلك مبا يزيد من احلرارة مثالً أو الربودة أو ينقص منها  وقت ما على ضده، عاقه يف وقت
واألجسام اليت حتتها ألجل  . باحلرارة أو الربودة، فإا تزيدها أحياناً وتنقصها أحياناًشأا أن يفعل وينفعل فيما

ولتشاكل صور بعضها وتضاد صور البعض، صار بعضها يعني  اشتراكها يف املادة األوىل ويف كثري من املواد القريبة
. ي على حسب تشاكل قواها وتضادهااألكثر وإما على األقل وإما على التساو بعضا وبعضها يعوق بعضاً إما على

امتزاجات  يعوق واملشاكل يعني، فتشتبك هذه األفعال يف املوجودات املمكنة وتأتلف فيحصل عنها فإن املضاد
موجود من املوجودات قسطه  إال أا جترى عند اجتماعها على ائتالف واعتدال وتقدير حيصل به لكل. كثرية

وما كان حبسب . صورته وإما حبسب األمرين مجيعاً  حبسب مادته وإما حبسباملقسوم له من الوجود بالطبع إما
فاحليوان الناطق، أما حبسب صورته . يكون لغريه وإما أن يكون لألمرين مجيعا صورته فإما أن يكون لذاته وإما أن

 .ألجل نوع آخر أصالً ال على طريق املادة وال على طريق اآللة واخلدمة فليس هو
   

أن يوجد : مجيعاً دوا فإن كل واحد منها حبق صورته إما أن يكون لغريه فقط وإما أن جيتمع فيه األمران وأما ما
هذه األشياء إما أن جترى على التساوي وإما  وكل. والعدل أن يوىف بالطبع قسطيه مجيعاً. لذاته وأن يوجد لغريه

. يعة املمكن لزوما ضروريا وليس يدخل عليه غريباألقل هو الزم لطب فالكائن على. على األكثر وإما على األقل

ممكن  وذا النحو ضبطت املوجودات املمكنة ودبر أمرها وجرى أمر العدل فيها حىت حصل لكل فعلى هذا الوجه
احلافظة فرمبا فعلت فيها األجسام  واألشياء اليت فيها هذه القوى الفاعلة أو. قسطه من الوجود على حسب استيهاله

وكذلك قد متتنع هذه من قبول فعل . للقوى فتمتنع من قبوهلا  بعد أن حصلت فيها القوى أفعاال مضادةالسماوية
فاملمكنة اليت فيها قوى فاعلة قد ميكن أن ال تفعل إما لضعفها وإما . عن بعض بعضها يف بعض، ويضعف بعضها

وإما أن يعوق فعل   خارج أشياء مشاكلة هلاأضدادها عليها وإما لقوة أضدادها وإما ألن أضدادها يعينها من المتناع
 .الفاعل عائق آخر مضاد من جهة أخرى
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 فإا قد ميكن أن ال تفعل وال حيصل عنها يف املوضوعات اليت حتتها فعل ال ألجل كالل وأما األجسام السماوية

خر من املمكنات يعني آ يكون فيها من أنفسها لكن ألجل امتناع موضوعاا من قبول أفعاهلا أو بأن يكون فاعل
األمر وخليت يفعل بعضها يف بعض، أمكن أن تضاد  فإن املمكنات ملا أعطيت القوى منذ أول. موضوعاا ويقويها

 .وتكون األجسام السماوية بعد إعطائها تلك القوى معينة هلا أو عائقة .أفعال األجسام السماوية أو تشاكلها

عنه فعل   منها ما وجوده ألجل ذاته وال يستعمل يف شيء آخر وال ليصدراملمكنة املوجودة بالطبع وهذه األجسام
فالذي هو مفطور . ليقبل فعل غريه ما، ومنها ما أعد ليصدر عنه فعل ما إما يف ذاته وإما يف غريه، ومنها ما أعد

ه كلها وهذ. ما على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر ألجل ذاته ال ألجل شيء آخر أصالً قد يصدر عنه فعل
تلك احلال أن يكون عنها الشيء الذي شأنه أن يكون عنها من غري عائق من  إذا كانت حبال من الوجود شأا يف

حبال من  وإذا كانت. تلك احلال من وجودها هي كماهلا األخري، وذلك مثل حال البصر حني ما يبصر ذواا كانت
أن تنتقل إىل وجود أفضل من   شأنه أن يكون عنها دونالوجود ليس شأا بتلك احلال وحدها أن يكون عنها ما
األول، وذلك مثل نسبة حال الكاتب النائم يف الكتابة إىل  الوجود الذي هو هلا اآلن، كانت تلك احلال هي كماهلا

والشيء مىت . حاله فيها وهو كال وعند الراحة من الكالل إىل حاله فيها وهو يكتب حاله فيها وهو منتبه أو مثل
وإمنا . ساعته بال زمان على كماله األخري وكان ذلك مما شأنه أن يصدر عنه فعل مل يتأخر عنه فعله وحصل من انك

مثل ما يعاق ضوء الشمس على الشيء املستتر  يتأخر فعل ما هو على كماله األخري بعائق من خارج ذاته، وذلك
: ا األخرية من أول األمر وال ينقسم شيء منها إىل حالنيجبواهرها على كماال واألشياء املفارقة للمادة فإا. حبائط

ملوضوعاا فال عائق هلا  وألا ال أضداد هلا وال. فيها على كماله األول وحال هو فيها على كماله األخري حال هو
 .فلذلك ال تتأخر عنها أفعاهلا. بوجه أصال

أعظامها  وفعلها الكائن عنها أوالً هو حصول. ةالسماوية فإا يف جواهرها على كماالا األخري واألجسام
عنها ثانياً هو حركاا وهذا فعلها عن  وفعلها الكائن. ومقاديرها وأشكاهلا وسائر ما هو هلا مما ال يتبدل عليها

 .أضداد من خارج، فلذلك ال تنقطع حركتها وال يف وقت أصال وال تضاد فيها وال هلا. كماالا األخرية

منها  وألن لكل واحد. فقد تكون أحيانا على كماالا األول وأحيانا على كماالا األخرية  املمكنةوأما األجسام
يصدر عنه فعل إما ألنه نائم أو  فإن الكاتب ال. مضادا صارت تتأخر أفعاهلا عنها هلذين السببني مجيعا أو ألحدمها

ك الوقت أو ألن هذه كلها على التمام ولكن له بباله يف ذل مشغول بشيء آخر أو ان أجزاء الكتابة ليست خاطرة
 والشيء إمنا يكون بالطبع ال بالقسر. بوجود هذه كلها أن تكون على كماالا األخرية واملقصود. عائق من خارج

مثل النوم والراحة للحيوان  على كماله األول ليحصل عنه الكمال األخري، إما ألنه طريق إليه وإما ألنه معني عليه
 .الفعل الكالل عن الفعل يسترد به القوة علىبعقب 

   
وجودات  أيضا بلغ من نقصها أن صارت جواهرها غري كافية يف أن حتصل هلا كماالا دون أن توجد مث إن هذه

وأشكال وأوضاع وسائر املقوالت  وذلك بأن يكون هلا أعظام. أخر خارجة عن جواهرها من سائر املقوالت األخر
وكثري من أنواع هذه األجسام فإن ما حتت . سائر املقوالت أو حرارة أو برودة أو غري ذلك منمن صالبة أو لني 
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 .قوامه من أجزاء متشاة وأشكاهلا غري حمدودة مثل األسطقسات واألجسام املعدنية كل نوع منها من األشخاص

وكذلك مقادير أعظامها . ا يطةوإمنا تكون أشكاهلا حبسب ما يتفق من فعل فاعلها، أو حبسب أشكال األشياء احمل
ومنها ما إذا اجتمعت يف . وأجزاؤها جتتمع أحيانا وتفترق أحيانا .غري حمدودة، إال أا ليست غري متناهية يف العظم

 وليس انفصاهلا واتصاهلا على نظام حمدود بل. ومنها ما إذا اجتمعت متاست فقط ومل تتصل مكان واحد اتصلت،

منها بعضها عن  ولذلك ليس بالضرورة ينحاز ما حتت كل نوع. ل الجتماعها وافتراقهاكيف اتفق حبسب الفاع
. األعراض فيها على أي حال ما اتفق ألن كماالا حتصل وإن كانت هذه. بعض، ولكن جيري ذلك فيها كيف اتفق

 .التساوي فهذه األشياء فيها من املمكنة على

بعض، متوحد بوجود ليس ذلك الوجود   منه منحاز بالطبع بعضه عنوأما النبات واحليوان فإن الذي حتت كل نوع
مؤلف من أجزاء غري متشاة، حمدودة العدد، وكل واحد  وكل واحد منها. فلذلك ألشخاصها عدد بالطبع. لغريه

 ى ماوأجناس األشياء املمكنة هلا مراتب يف الوجود عل. والكيفية والوضع واملرتبة من أجزائه حمدود العظم والشكل

فهي تعني سائرها بأجزائها  أما األسطقسات. فاألدىن منها معني لألعلى على الوجود املمكن لكل واحد منها. قلناه
وأما املعدنية فتعني الباقية ليس بكل نوع منها وال بكل . واآلالت بطريق املادة وبطريق اخلدمة: كلها بالوجوه الثالثة

املياه السافحة من   مثل اجلبال يف كون-ريق املادة ونوع منه بطريق اخلدمةاإلعانة، لكن نوع منه بط حنو من أحناء
وكذلك احليوان غري الناطق يعني . الوجوه الثالثة وأنواع النبات قد تعني احليوان ذه.  ونوع بطريق اآللة-العيون

طريق اخلدمة وبعضها على فإن بعضها يعينه على طريق املادة وبعضها على . الثالثة احليوان الناطق ذه الوجوه
 .اآللة طريق

له معونة بوجه من الوجوه لشيء آخر  وأما احليوان الناطق فإنه إذ مل يكن جنس آخر من املمكنة أفضل منه، مل يكن
أصال ال ملا فوقه ملا دونه، وال آلة لشيء آخر غريه أصال، وال  وذلك أنه بالنطق ال يكون مادة لشيء. أفضل منه

. وبعضه لبعض وأما معونته مبا هو ناطق فبالنطق واإلرادة ال بالطبع ملا سواه من املمكنة،. أصال غريهبالطبع خادما ل

لكثري من األشياء الطبيعية، مثل تفجري املياه  فإنه رمبا فعل بالنطق أفعاال تصري بالعرض خدمة. فلنترك ذكرها اآلن
وأما بالطبع فليس منه شيء خيدم نوعا آخر . به ذلكاحليوان ورعيها وما أش وغرس األشجار وبذر احلبوب وإنتاج

األشراف لألدىن  وأما معونة. وال له أيضا شيء خيدم به غري نوعه، وال شيء منه آلة لنوع آخر أصال سوى نوعه،
خيدم وال يعني ما دونه من األنواع أصال  من أجناس األشياء املمكنة فإنه كما قلنا فليس شيء من احليوان الناطق

 .معونة األنواع بعضها لبعض وهذا ينبغي أن يفهم عنا يف.  بصورتهوذلك

فإنه ليس شيء منه بصورته مادة . مادة لشيء أنقص منه أصال وأما احليوان غري الناطق فإنه مبا هو حيوان ال يكون
 سطقسات بأناخلدمة أو اآللة فإنه غري ممتنع، بل بعض احليوان مفطور بالطبع ليخدم األ وأما على طريق. للنبات

أنواع احليوان اليت تعادي سائر  حيل إليها األشياء البعيدة عنها، مثل احليوانات ذوات السموم املعادية بالطبع لسائر
وكذلك السموم اليت . بسمومها بأن حتل أنواع احليوان إليها مثل األفاعي فإا ختدم األسطقسات. أنواع احليوانات

 وينبغي أن يعلم أن احليوانات السبعية ليست.  باإلضافة، فلذلك النوع خيدم شيئنيمسوما يف النبات ورمبا كانت هذه

تعادي بالطبع مجيع أنواع  هي مثل األفاعي، فإن مسوم األفاعي ليست هي لتصلح أغذيتها من سائر احليوان بل إمنا
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واألفاعي ليست . س بذلك الغذاءبالطبع لكن ألا تلتم وأما السباع فليس افتراسها لعداوة. احليوان وتقصد أبطاهلا
 هي كذلك ليست مادة لألسطقسات ولكن تعينها بطريق اآللة مثل اجلبال يف كون وأما املعدنيات فإا مبا. كذلك

 .املياه
   

بعضها مع  احليوان والنبات ما ال ميكن أن ينال الضروري من أمورها إال باجتماع مجاعة من أشخاصه ومن أنواع
ال يبلغ األفضل من أحواهلا  د يبلغ كل واحد منها الضروري وإن انفرد بعضها عن بعض، ولكنومنها ما ق. بعض

واحد من أشخاصه أمورها كلها الضروري واألفضل  ومنها ما قد يتم لكل. إال باجتماع أشخاصه بعضها مع بعض
ومنها ما إذا اجتمعت عاق . هاجتمعت مل يعق بعضها بعضا عن شيء مما هو ل وإن انفرد بعضها عن بعض، إال أا إذا

بعضها  فلذلك من أنواع احليوان ما ينفرد أشخاصه. إما عن الضروري وإما عن األفضل من أمورها بعضها بعضا
ما ال ينفرد بعضها عن بعض إال  ومنها. عن بعض دائما يف كل أموره حىت يف التوليد مثل كثري من حيوانات البحر

أكثر أحواله مثل النمل والنحل، وكثري غريمها مثل الطيور  نفرد بعضها عن بعض يفومنها ما ال ي. عند التوليد فقط
 .قطيعا اليت ترعى وتطري قطيعا

 االجتماعات املدنية

من أمورها وال تنال األفضل من أحواهلا إال باجتماع  واإلنسان من األنواع اليت ال ميكن أن يتم هلا الضرورى
واجلماعة . واجلماعات اإلنسانية منه عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى .مجاعات منها كثرية يف مسكن واحد

الثالثة  وهذه. والصغرى هي اليت حتوزها املدينة. والوسطى هي األمة. كثرية جتتمع وتتعاون العظمى هي مجاعة أمم
ك والبيوت القري واحملال والسك وأما اإلجتماعات يف. فاملدينة هي أول مراتب الكماالت. هي اجلماعات الكاملة

. وهو اإلجتماع املرتىل، وهو جزء لإلجتماع يف السكة فهي اإلجتماعات الناقصة، وهذه منها ما هو أنقص جداً

واإلجتماعات يف . لإلجتماع يف احمللة، وهذا اإلجتماع هو جزء لإلجتماع املدين واإلجتماع يف السكة هو جزء
للمدينة والقرى خادمة  غري أن الفرق بينهما أن احملال أجزاء. واإلجتماعات يف القرى كلتامها ألجل املدينة احملال

 .مدنا واجلماعة املدنية هي جزء لألمة واألمة تنقسم. للمدينة

باخللق الطبيعية والشيم : األمة بشيئني طبيعيني واألمة تتميز عن. واجلماعة اإلنسانية الكاملة على اإلطالق تنقسم أمماً
فمن . ما يف األشياء الطبيعية وهو اللسان أعىن اللغة اليت ا تكون العبارة وله مدخلالطبيعية، وبشيء ثالث وضعي 

أشياء أحدها  والسبب الطبيعي األول يف اختالف األمم يف هذه األمور. هي كبار ومنها ما هي صغار األمم ما
 الثابتة، مث اختالف أوضاع كرة الكواكب اختالف أجزاء األجسام السماوية اليت تسامتهم من الكرة األوىل، مث من

ويتبع ذلك اختالف أجزاء األرض اليت هي مساكن . من القرب والبعد األكر املائلة من أجزاء األرض وما يعرض هلا
اختالف ما  اإلختالف إمنا يتبع من أول األمر إختالف ما يسامتها من أجزاء الكرة األوىل، مث فإن هذا. األمم

 .منها يسامتها من الكواكب الثابتة، مث اختالف أوضاع األكر املائلة

حادث من أرض فإنه يكون  وكل خبار. ويتبع اختالف أجزاء األرض اختالف البخارات اليت تتصاعد من األرض
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كل بلد إمنا تتكون واختالف املياه من قبل أن املياه يف  ويتبع اختالف البخار اختالف اهلواء. مشاكال لتلك األرض
وكذلك . وهواء كل بلد خمتلط بالبخار الذي يتصاعد إليه من األرض. ذلك البلد من البخارات اليت حتت أرض

أوضاع األكر املائلة  أيضاً اختالف ما يسامتها من كرة الكواكب الثابتة واختالف الكرة األوىل واختالف يتبع
واختالف أنواع احليوان غري الناطق، فتختلف أغذية  ختالف النباتويتبع هذه ا. اختالف اهلواء واختالف املياه

 ويتبع ذلك. اختالف املواد والزرع اليت منها يتكون الناس الذين خيلفون املاضني ويتبع اختالف أغذيتها. األمم

ضا السماء يكون أي وأيضا فإن اختالف ما يسامت رؤوسهم من أجزاء. اختالف اخللق واختالف الشيم الطبيعية
اهلواء أيضا يكون سببا الختالف اخللق  وكذلك اختالف. سببا الختالف اخللق والشيم بغري اجلهة اليت ذكرت

تعاون هذه اإلختالفات واختالطها امتزاجات خمتلفة ختتلف ا خلق  مث حيدث من. والشيم بغري اجلهة اليت ذكرت
 بيعيات وارتباط بعضها ببعض ومراتبها، وإىل هذاهذه اجلهة وذا النحو ائتالف هذه الط فعلى. األمم وشيمهم

فليس من شأن األجسام  فما يبقى بعد ذلك من الكماالت األخر. املقدار تبلغ األجسام السماوية يف تكميل هذه
نوع ميكن أن يعطيه العقل الفعال الكماالت  وليس من هذه. السماوية أن تعطيه بل ذلك من شأن العقل الفعال

 .نسانالباقية سوى اإل
   

اإلنسان أوال قوة ومبدأ به  فإنه يعطي. الفعال هو فيما يعطيه اإلنسان على مثال ما عليه األجسام السماوية والعقل
وذلك املبدأ هو . سائر ما يبقى عليه من الكماالت يسعى أو به يقدر اإلنسان على أن يسعى من تلقاء نفسه إىل

وإمنا يعطيه تلك املعارف واملعقوالت بعد أن .  يف اجلزء الناطق من النفسحتصل العلوم األول واملعقوالت األول اليت
الشوق والكراهة  يف اإلنسان وحيصل فيه أوال اجلزء احلاس من النفس، واجلزء الرتوعي الذي به يكون يتقدم

 .اإلرادة فبهذين حتصل. وآالت هذين من أجزاء البدن. التابعان للحاس

مث أن حيصل . واإلحساس باجلزء احلاس والشوق يكون باجلزء الرتوعي. وق عن إحساسفإن اإلرادة إمنا هي أوال ش
فإن هذه اإلرادة هي شوق . التابع له فتحصل إرادة ثانية بعد األوىل من بعد ذلك اجلزء املتخيل من النفس والشوق

فيحدث  . اجلزء الناطقأن حيصل هذان ميكن أن حتصل املعارف اليت حتصل من العقل الفعال يف فمن بعد. عن ختيل
وهذا هو الذي . بإسم اإلختيار حينئذ يف اإلنسان نوع من اإلرادة ثالث وهو الشوق عن نطق، وهذا هو املخصوص

اإلنسان أن يفعل احملمود واملذموم واجلميل والقبيح وألجل  وذا يقدر. يكون يف اإلنسان خاصة دون سائر احليوان
 فإذا حصلت هذه يف. اإلرادتان األوليان فإما قد يكونان يف احليوان غري الناطقوأما  .هذا يكون الثواب والعقاب

 .يفعل الشر واجلميل والقبيح اإلنسان قدر ا أن يسعى حنو السعادة، وأن ال يسعى، وا يقدر أن يفعل اخلري وأن

هو أيضا خري ال ألجل ذاته لكن تبلغ به السعادة وتنال به ف وكل ما ينفع يف أن. والسعادة هي اخلري على اإلطالق
واخلري النافع يف بلوغ السعادة . ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على اإلطالق وكل. ألجل نفعه يف السعادة

قد يكون شيئا مما  والشر الذي يعوق عن السعادة. يكون شيئا مما هو موجود بالطبع، وقد يكون ذلك بإرادة قد
األجسام السماوية ولكن ال عن قصد منها ملعاونة  وما هو منه بالطبع فإمنا تعطيه. ادةيوجد بالطبع وقد يكون بإر

فإنه ليس النافع يف غرض العقل الفعال مما أعطته األجسام السماوية هو . ملعاندته العقل الفعال على غرضه وال قصدا
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قصد من األجسام  طبيعيات هو عنقصد منها ملعاونة العقل الفعال على ذلك، وال العائق له عن غرضه من ال عن
أن تعطى كل ما يف طبائع املادة أن تقبله،  السماوية ملضادة العقل الفعال يف ذلك، لكن يف جوهر األجسام السماوية

فلذلك ال ميتنع أن يكون يف مجلة ما حيصل عن . العقل الفعال وال مبا ضر غري حمتفظة يف ذلك ال مبا نفع يف غرض
 .حيانا املالئم يف غرض العقل الفعال وأحيانا املضادالسماوية أ األجسام

اإلرادي إمنا حيدث  فاخلري. اإلرادي والشر اإلرادي ومها اجلميل والقبيح فإما حيدثان عن اإلنسان خاصة وأما اخلري
. احلساسةوالناطقة العملية والرتوعية واملتخيلة و الناطقة النظرية: بوجه واحد وذلك أن قوى النفس اإلنسانية مخس

ويشعر ا هي بالقوة الناطقة النظرية ال بشيء آخر من سائر القوى، وذلك إذا  والسعادة اليت إمنا يعقلها اإلنسان
بالقوة الرتوعية وروي فيما  فإذا عرفها مث اشتاقها. املبادئ واملعارف األول اليت أعطاه إياها العقل الفعال استعمل

اليت استنبطها بالروية من األفعال بآالت القوة الرتوعية وكانت  ة العملية وفعل تلكينبغي أن يعمل حىت يناهلا بالناطق
اليت ينال ا  اللتان فيه مساعدتني ومنقادتني للناطقة ومعينتني هلا يف إاض اإلنسان حنو األفعال املتخيلة واحلساسة

 .حيدث اخلري اإلرادي فبهذا الوجه وحده. السعادة كان الذي حيدث حينئذ عن اإلنسان خريا كله
   

بالسعادة، وال  اإلرادي فإنه حيدث بالذي أقوله وهو إن املتخيلة واحلساسة ليس واحدة منهما تشعر وأما الشر
وههنا أشياء كثرية . إذا سعت حنو إدراكها الناطقة أيضا تشعر بالسعادة يف كل حال بل إمنا تشعر الناطقة بالسعادة

ينبغي أن يكون هو الوكد والغاية يف احلياة مثل اللذيذ والنافع ومثل الكرامة  نه هو الذيمما ميكن أن خييل لإلنسان أ
حنوها ونصب الغاية  ومىت تواىن اإلنسان يف تكميل اجلزء الناطق النظري فلم يشعر بالسعادة فيرتع. ذلك وأشباه

رامة وأشتاقها بالرتوعية وروي يف غلبة أو ك اليت يقصدها يف حياته شيئا آخر سوى السعادة من نافع أو لذيذ أو
العملية وفعل تلك األشياء اليت استنبطها بآالت القوة الرتوعية وساعدته  استنباط ما ينال به تلك الغاية بالناطقة

السعادة  وكذلك إذا كان اإلنسان قد أدرك. واحلساسة على ذلك كان الذي حيدث حينئذ شرا كله املتخيلة
وجعل غايته اليت يتشوقها يف حياته شيئا   وكده وغايته ومل يتشوقها أو تشوقها تشوقا ضعيفاوعرفها إال أنه مل جيعلها

 .ينال ا تلك الغاية كان الذي حيدث عنه شرا كله آخر سوى السعادة واستعمل سائر قواه يف أن

ن يعطاه ما ميكن أن يبلغ السعادة، وكان ذلك هو الكمال األقصى الذي بقي أ وإذا كان املقصود بوجود اإلنسان
وإمنا . السعادة املوجودات املمكنة، فينبغي أن يقال يف الوجه الذي به ميكن أن يصري اإلنسان حنو هذه أن يقبله من

وليس كل إنسان يفطر . هي املعارف األول ميكن ذلك بأن يكون العقل الفعال قد أعطى أوال املعقوالت األول اليت
فيكون . اإلنسان حتدث بالطبع على قوى متفاضلة وعلى توطئات متفاوتة أشخاصمعدا لقبول املعقوالت األول ألن 

ومنهم من يقبلها  بالطبع شيئا من املعقوالت األول؛ ومنهم من يقبلها على غري جهتها مثل اانني؛ منهم من ال يقبل
 . ينالوا السعادةدون أولئك ميكن أن على جهتها، فهؤالء هم الذين فطرم اإلنسانية سليمة وهؤالء خاصة

أعدوا ا لقبول معقوالت هي مشتركة جلميعهم يسعون ا حنو أمور  والناس الذين فطرم سليمة هلم فطرة مشتركة
 فيكون فيهم. مث من بعد ذلك يتفاوتون وخيتلفون فتصري هلم فطر ختص كل واحد وكل طائفة .وأفعال مشتركة هلم

لقبول معقوالت  شتركة بل خاصة يسعى ا حنو جنس ما وآخر معدمن هو معد لقبول معقوالت ما أخر ليست م
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. يف شيء مما هو به خمصوص أخر تصلح أن تستعمل يف جنس ما آخر من غري أن يشارك الواحد منها صاحبه

يف جنس ما، وآخر معدا لقبول معقوالت كثرية  ويكون الواحد معدا لقبول معقوالت كثرية تصلح لشيء مما هو
خيتلفون أيضا ويتفاضلون يف القوى اليت يستنبطون ا األمور اليت  وكذلك قد. ا يف ذلك اجلنستصلح جلميع م

جلنس ما  فإنه ال ميتنع أن يكون اثنان أعطيا معقوالت واحدة بأعياا تصلح. تدرك باالستنباط شأا يف جنس ما أن
ويكون اآلخر له قدرة بالطبع على  ء أقلويكون أحدمها طبع على أن يستنبط بتلك املعقوالت من ذلك اجلنس أشيا

اثنان يف القدرة على استنباط أشياء بأعياا إال أن أحدمها  وكذلك قد يتساوى. أن يستنبط مجيع ما يف ذلك اجلنس
 أبطأ أو يكون أحدمها أسرع استنباطا ألفضل ما يف ذلك اجلنس واآلخر ألخس ما يف ذلك أسرع استنباطا واآلخر

أحدمها مع ذلك له قدرة   أيضا اثنان يتساويان يف القدرة على االستنباط ويف السرعة ويكونوقد يكون. اجلنس
وكذلك قد يتفاضلون يف . على اإلرشاد والتعليم على أن يرشد غريه ويعلم ما قد استنبط، وبعضهم ليست له قدرة

 .القدرة على األفعال البدنية

على أن يكون  ضطره إىل فعل ذلك، لكن إمنا تكون هذه الفطراليت تكون بالطبع ليست تقسر أحدا وال ت والفطر
خلى على هواه ومل حيركه من خارج  وعلى أن الواحد إذا. فعل ذلك الشيء الذي أعدوا حنوه بالطبع أسهل عليهم

وإذا حركه حنو ضد ذلك حمرك من خارج ض أيضا . له شيء إىل ضده ض حنو ذلك الشيء الذي يقال إنه معد
وقد يتفق أن يكون يف الذين هم . إال أن يسهل ذلك عليه اعتياده له  ولكن بعسر وشدة وصعوبةإىل ضده،

أن يعسر جدا تغريهم عما فطروا عليه بل عسى أن ال ميكن يف كثري منهم، وذلك بأن  مطبوعون على شيء ما
 .هلم من أول مولدهم مرض وزمانة طبيعية يف أذهام يعرض

   
معدة حنوها إىل أن تصري   مع ما طبعت عليه إىل أن تراض باإلرادة فتؤدب باألشياء اليت هيالفطر كلها حتتاج وهذه

وقد تكون فطر عظيمة فائقة يف جنس ما مل وال . األخرية من تلك األشياء على استكماالا األخرية أو القريبة من
 وقد يكون منها ما يؤدب.  فتبطل قواهي معدة هلا فيتمادى ا الزمان على ذلك تراض وال تؤدب باألشياء اليت

 .ذلك اجلنس باألشياء اخلسيسة اليت يف ذلك اجلنس فتخرج فائقة األفعال واالستنباط يف اخلسائس من

مث . والعلوم اليت أعدوا بالطبع حنوها والناس يتفاضلون بالطبع يف املراتب حبسب تفاضل مراتب أجناس الصنائع
فإن الذين هم معدون جلزء من . حبسب تفاضل أجزاء ذلك اجلنس س ما يتفاضلونالذين هم معدون بالطبع حنو جن
مث اللذين هم معدون بالطبع جلنس ما أو جلزء من ذلك . هم معدون جلزء منه أفضل ذلك اجلنس أخس دون الذين

تفاضلهم يف ذلك ب مث أهل الطبائع املتساوية يتفاضلون بعد. يتفاضلون أيضا حبسب كمال االستعداد ونقصه اجلنس
فإن الذي . يتفاضلون بتفاضلهم يف االستنباط واملتأدبون منهم على التساوى. تأدم باألشياء اليت هم حنوها معدون

ومن له قدرة على . ليس له قدرة على استنباط ما يف ذلك اجلنس له قدرة على االستنباط يف جنس ما رئيس من
 مث هؤالء يتفاضلون بتفاضل قواهم. درة على استنباط أشياء أقلعلى من إمنا له الق استنباط أشياء أكثر رئيس

جودة اإلرشاد والتعليم هو من  فإن الذي له قدرة على. املستفادة من التأدب على جودة اإلرشاد والتعليم أو ردائته
فائقة يف الطبائع الذين هم أنقص من ذوي الطبائع ال وأيضا فإن ذوي. ليس له يف ذلك اجلنس قوة على االستنباط
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والذين تأدبوا بأفضل ما . أفضل ممن مل يتأدب بشيء من أهل الطبائع الفائقة جنس ما مىت تأدبوا بذلك اجلنس فهم
فتأدب بكل  فمن كان فائق الطبع يف جنس ما. اجلنس رؤساء على الذين تأدبوا بأخس ما ىف ذلك اجلنس يف ذلك

الطبع فقط بل وعلى من كان يف ذلك  ن يف ذلك اجلنس فائقما أعد له بالطبع فليس إمنا هو رئيس على من مل يك
 .يف ذلك اجلنس اجلنس فائق الطبع ومل يتأدب أو تأدب بشيء يسري مما

حيتاج يف بلوغها إىل أن يعلم السعادة وجيعلها  وإذا كان املقصود بوجود اإلنسان أن يبلغ السعادة القصوى فإنه
 أن يعلم األشياء اليت ينبغي أن يعلمها حىت ينال ا السعادة، مث أن يعمل إىل مث حيتاج بعد ذلك. غايته ونصب عينيه

يعلم من تلقاء  وألجل ما قيل يف احتالف الفطر يف أشخاص اإلنسان فليس يف فطرة كل إنسان أن. األعمال تلك
تاج إىل إرشاد يسري فبعضهم حي. معلم ومرشد نفسه السعادة وال األشياء اليت ينبغي أن يعملها بل حيتاج يف ذلك إىل

إىل هذين فهو ال حمالة يعمل ما قد علم وأرشد إليه دون باعث عليه  وال أيضا إذا أرشد. وبعضهم إىل إرشاد كثري
. فعلها فلذلك حيتاجون إىل من يعرفهم مجيع ذلك وينهضهم حنو. وعلى هذا أكثر الناس. حنوه من خارج ومنهض

ومن مل . غريه على هذه األشياء وال أيضا يف قوة كل إنسان أن حيمل. هوليس أيضا يف قوة كل إنسان أن يرشد غري
أصال وال أن يستعمله فيه وكان إمنا له القدرة على أن يفعل  يكن له قدرة على أن ينهض غريه حنو شيء من األشياء

كانت له قوة ومن . هذا رئيسا أصال وال يف شيء بل يكون مرؤوسا أبدا ويف كل شيء أبدا ما يرشد إليه مل يكن
ليس ميكنه أن  إىل شيء ما وحيمله عليه أو يستعمله فيه فهو رئيس يف ذلك الشيء على الذي يرشد غريه على أن

كانت له قدرة على أن ينهض غريه حنو  يفعل ذلك الشيء من تلقاء نفسه ولكن كان إذا أرشد إليه وعلمه فعله، مث
والرئيس . كان هذا رئيسا على إنسان ومرؤوسا من إنسان آخر ذلك الشيء الذي علمه وأرشد إليه ويستعمله فيه،

 .فالرئيس الثاين هو الذي يرأسه إنسان ويرأس هو إنسانا آخر. يكون رئيسا ثانيا قد يكون رئيسا أوال وقد

باإلضافة إىل مجيع  تكون هاتان الرئاستان يف جنس ما مثل الفالحة مثال والتجارة والطب وقد يكون ذلك وقد
 .س اإلنسانيةاألجنا

   
حصلت له العلوم  األول على اإلطالق هو الذى ال حيتاج وال يف شيء أصال أن يرأسه إنسان بل يكون قد فالرئيس

له قدرة على جودة إدراك شيء شيء مما  واملعارف بالفعل وال تكون له به حاجة يف شيء إىل إنسان يرشده، وتكون
اإلرشاد لكل من سواه إىل ما يعلمه وقدرة على استعمال كل من  ينبغى أن يعمل من اجلزئيات وقوة على جودة

 يف ذلك العمل الذى هو معد حنوه وقدرة على تقدير األعمال وحتديدها وتسديدها حنو سبيله أن يعمل شيئا ما

بأن وإمنا يبلغ ذلك . الفعال وإمنا يكون ذلك يف أهل الطبائع العظيمة الفائقة أذا اتصلت نفسه بالعقل. السعادة
فبحصول املستفاد يكون اإلتصال . العقل الذي يسمى املستفاد حيصل له أوال العقل املنفعل مث أن حيصل له بعد ذلك

 .يف كتاب النفس بالعقل الفعال على ما ذكر

 فإن اإلنسان إمنا يوحى. يقال فيه إنه يوحى إليه وهذا اإلنسان هو امللك يف احلقيقة عند القدماء وهو الذي ينبغي أن

فإن العقل املنفعل يكون شبه املادة . مل يبق بينه وبني العقل الفعال واسطة إليه إذا بلغ هذه الرتبة، وذلك إذا
العقل الفعال على  فحينئذ يفيض من. والعقل املستفاد شبه املادة واملوضوع للعقل الفعال. للعقل املستفاد واملوضوع
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فهذه اإلضافة . واألفعال وتسديدها حنو السعادة لى حتديد األشياءالعقل املنفعل القوة اليت ا ميكن أن يوقف ع
وألن العقل الفعال فائض . املنفعل بأن يتوسط بينهما العقل املستفاد هو الوحي الكائنة من العقل الفعال إىل العقل

توسط العقل ب السبب األول فقد ميكن ألجل ذلك أن يقال إن السبب األول هو املوحي إىل هذا اإلنسان عن وجود
اإلنسانية متأخرة عن هذه وكائنة عنها، وتلك هي  ورئاسة هذا اإلنسان هي الرئاسة األوىل وسائر الرئاسات. الفعال

 .بينة

 فإن كانوا أمة فتلك هي األمة. هذا الرئيس هم الناس الفاضلون واألخيار والسعداء والناس الذين يدبرون برئاسة

حتت هذه الرئاسة هو   يف مسكن واحد كان ذلك املسكن الذي جيمع مجيع منوإن كانوا أناسا جمتمعني. الفاضلة
مساكن متفرقة يدبر أهلها برئاسات أخر غري هذه  وإن مل يكونوا جمتمعني يف مسكن واحد بل يف. املدينة الفاضلة

كنهم أن جيتمعوا فيها ويعرض تفرقهم إما ألم مل تتفق هلم بعد مدينة مي. املساكن كانوا أناسا أفاضل غرباء يف تلك
فاضطروا إىل  أن يكونوا قد كانوا يف مدينة ولكن عرضت هلم آفات من عدو أو وباء أو جدب أو غري ذلك أو

 .التفرق

مدينة واحدة أو أمة واحدة أو يف أمم كثرية فإن  فإذا اتفق أن كان من هؤالء امللوك يف وقت واحد مجاعة إما يف
وإذا توالوا يف األزمان واحدا بعد . مهمهم وأغراضهم وإرادام وسريهم التفاقمجاعتهم مجيعا تكون كملك واحد 

وكما أنه جيوز  .نفوسهم تكون كنفس واحدة، ويكون الثاين على سرية األول والغابر على سرية املاضي آخر، فإن
ك الغابر الذي تغيريها يف وقت آخر، كذل للواحد منهم أن يغري شريعة قد شرعها هو يف وقت إذا رأى األصلح

ومىت مل يتفق إنسان . ألن املاضي نفسه لو كان مشاهدا للحال لغري خيلف املاضي له أن يغري ما قد شرعه املاضي،
الذي  فيكون الرئيس. الشرائع اليت دبرها أو رمسها أولئك فكتبت وحفظت ودبرت ا املدينة ذه احلال، أخذت

 .السنة  عن األئمة املاضني ملكيدبر املدينة بالشرائع املكتوبة املأخوذة

أن يكون علم ذلك من تلقاء نفسه،  فإذا فعل كل واحد من أهل املدينة ما سبيله أن يكون مفوضا إليه، وذلك إما
أفعاله تلك هيئات نفسانية جيدة، كما أن املداومة على األفعال  أو يكون الرئيس أرشده إليه ومحله عليه، أكسبته

صارت  بة تكسب اإلنسان جودة صناعة الكتابة، وهي هيئة نفسانية، وكلما داوم عليها أكثرالكتا اجليدة من أفعال
كذلك . نفسه على تلك اهليئة أشد جودة الكتابة فيه أقوى وكان التذاذه باهليئة احلاصلة يف نفسه أكثر وإغتباط

سعادة وتصريه بالفعل وعلى الكمال، النفس املعد بالفطرة لل األفعال املقدرة املسددة حنو السعادة فإا تقوي جزء
 احلاصل هلا إىل أن تستغين عن املادة فتحصل متربئة منها فال تتلف املادة إذ صارت غري فتبلغ من قوا باالستكمال

 .حمتاجة يف قوامها ووجودها إىل مادة فتحصل حينئذ هلا السعادة
   

استفادها   والكيفية حبسب تفاضل الكماالت اليتالسعادات اليت حتصل ألهل املدينة تتفاضل بالكمية وبني أن
للمادة غري متجسمة ارتفعت عنها  فإذا حصلت مفارقة. باألفعال املدنية وحبسب ذلك تتفاضل اللذات اليت يناهلا
وينبغي . ميكن أن يقال فيها إا تتحرك وال إا تسكن فال. األغراض اليت تعرض لألجسام من جهة ما هي أجسام

وكل ما وقع يف نفس اإلنسان من شيء يوصف به اجلسم . اليت تليق مبا ليس جبسم قال عليها األقاويلحينئذ أن ي
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على مثال  وتفهم حاهلا هذه وتصورها عسري غري معتاد. هو جسم فينبغي أن يسلب عن األنفس املفارقة من جهة ما
 .ما يعسر تصور اجلواهر اليت ليست بأجسام وال هي يف أجسام

مقامهم  ئفة وبطلت أبداا وخلصت أنفسها وسعدت فخلفهم ناس آخرون بعدهم قاموا يف املدينةطا فإذا مضت
أولئك املاضني من تلك الطائفة  وإذا بطلت أبدام صاروا إىل مراتب. وفعلوا أفعاهلم خلصت أيضا أنفس هؤالء

شاة من أهل الطائفة الواحدة بأجسام، واتصلت النفوس املت وجاوروهم على اجلهة اليت ا يكون جتاور ما ليس
 وكلما. األنفس املتشاة املفارقة واتصل بعضها ببعض كان التذاذ كل واحد منها أزيد وكلما كثرت. بعضها ببعض

باتصال الالحقني م ألن  حلق م من بعدهم زاد التذاذ كل من حلق اآلن ملصادفته املاضني، وزادت لذات املاضني
. ما يعقل منها بلحاق الغابرين م يف مستقبل الزمان تعقل مثل ذاا مرارا كثرية، ويزيدكل واحدة تعقل ذاا و

فهذه هي السعادة القصوى احلقيقية . وتلك حال كل طائفة. غابر الزمان بال اية فيكون تزيد لذات كل واحد يف
 .هي غرض العقل الفعال اليت

كما أن أفعال . تكسبهم هيئات ردية من هيئات النفس سعادة فإافإذا كانت أفعال أهل مدينة ما غري مسددة حنو ال
وكذلك أفعال كل صناعة مىت كانت ردية أفادت النفس هيئات من . ردية الكتابة مىت كانت ردية أفادت كتابة

مرضى  فلذلك يلتذون باهليئات اليت يكتسبوا بأفعاهلم كما أن. وتصري أنفسهم مرضى. ردية جنس تلك الصنائع
باألشياء احللوة وتظهر مرة يف  بدان مثل احملمومني لفساد حسهم يستلذون األشياء املرة ويستحلوا ويتأذوناأل

وكما أن يف املرضى من ال يشعر بعلته وفيهم . اهليئات الردية هلوام، كذلك مرضى األنفس لفساد ختيلهم يستلذون
-من يظن مع ذلك أنه صحيح  كذلك من كان من -يصغي إىل قول طبيب أصالومن هذه سبيله من املرضى ال  

 يشعر مبرضه ويظن مع ذلك أنه فاضل صحيح النفس، فإنه ال يصغي أصال إىل قول مرشد وال مرضى النفوس ال

حىت إذا بطلت املادة بطلت  فهؤالء تبقى أنفسهم هيوالنية غري مستكملة استكماال تفارق به املادة. معلم وال مقوم
 .هي أيضا

والرئيس األول . تتفاضل حبسب فطر أهلها وحبسب اآلداب اليت تأدبوا ا ل املدينة يف الرئاسة واخلدمةومراتب أه
وإما مرتبة  الطوائف وكل إنسان من كل طائفة يف املرتبة اليت هي استيهاله، وذلك إما مرتبة خدمة هو الذى يرتب

وتكون تلك مراتب . تبعد عنها كثريا  ومراتبفتكون هناك مراتب تقرب مرتبته ومراتب تبعد عنها قليال. رئاسة
أن تصري إىل مراتب اخلدمة اليت ليست فيها رئاسة وال دوا مرتبة  رئاسات، فتنحط عن الرتبة العليا قليال قليال إىل

أهل  أن يرتب هذه املراتب فإنه مىت أراد بعد ذلك أن حيدد وصية يف أمر أراد أن حيمل عليه فالرئيس بعد. أخرى
إليه أولئك إىل من يليهم مث ال يزال  ينة، أو طائفة من أهل املدينة، وينهضهم حنوها أو عز بذلك إىل أقرب املراتباملد

فتكون املدينة حينئذ مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض . األمر كذلك إىل أن يصل ذلك إىل من رتب للخدمة يف ذلك
 وتصري شبيهة باملوجودات الطبيعية ومراتبها شبيهة أيضا. بتقدمي بعض وتأخري بعض ومؤتلفة بعضها مع بعض ومرتبة

وارتباطها وائتالفها شبيها بارتباط  مبراتب املوجودات اليت تبتدئ من األول وتنتهي إىل املادة األوىل واألسطقسات،
تلك املدينة شبيه بالسبب األول الذي به وجود سائر  ومدبر. املوجودات املختلفة بعضها ببعض وائتالفها

 املوجودات تنحط قليال قليال فيكون كل واحد منها رئيسا ومرؤوسا إىل أن تنتهي مث ال تزال مراتب. ملوجوداتا
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 .األوىل واألسطقسات املوجودات املمكنة اليت ال رئاسة هلا أصال بل هي خادمة وتوجد ألجل غريها وهي املادة
   

والطبيعية، وأن حتصل  مم، ليست اإلرادية منها فقط بلالسعادة إمنا يكون بزوال الشرور عن املدن وعن األ وبلوغ
امللك، إمنا فعله أن يدبر املدن تدبريا ترتبط به أجزاء املدينة  ومدبر املدينة، وهو. هلا اخلريات كلها الطبيعية واإلرادية

  ما أعطتهوترتب ترتيبا يتعاونون به على إزالة الشرور وحتصيل اخلريات وأن ينظر يف كل بعضها ببعض وتأتلف

استبقاه وزيد فيه وما كان  األجسام السماوية فما كان منها معينا مالئما بوجه ما نافعا بوجه ما يف بلوغ السعادة
أو قلله؛ وباجلملة يلتمس إبطال الشرين مجيعا وإجياب  ضارا اجتهد يف أن يصريه نافعا، وما مل ميكن ذلك فيه أبطله

ن أهل املدينة الفاضلة إىل أن يعرف مبادئ املوجودات القصوى ومراتبها واحد م وحيتاج يف كل. اخلريين مجيعا
احملدودة اليت إذا فعلت  مث من بعد ذلك األفعال. والرئاسة األوىل اليت للمدينة الفاضلة ومراتب رئاستها والسعادة

 .ة بفعلهادون أن تعمل ويوخذ أهل املدين نيلت ا السعادة، وأن ال يقتصر على أن تعلم هذه األفعال

. ورئاسة املدن الفاضلة إما أن يتصورها اإلنسان ويعقلها وإما أن يتخيلها ومبادئ املوجودات ومراتبها والسعادة

نفس  وختيلها هو أن ترتسم يف. أن ترتسم يف نفس اإلنسان ذواا كما هي موجودة يف احلقيقة وتصورها هو
املرئية كاإلنسان مثال بأن نراه هو نفسه أو  شبيه ما ميكن يف األشياءوذلك . اإلنسان خياالا ومثاالا وأمور حتاكيها

 فإن رؤيتنا له تشبه تصور العقل. نرى خيال متثاله يف املاء أو يف سائر املرايا نرى متثاله أو نرى خياله يف املاء أو

له تشبه التخيل، ألن رؤيتنا متثاله متثا ورؤيتنا لإلنسان يف املاء أو رؤيتنا. ملبادئ املوجودات وللسعادة وملا سوى ذلك
 كذلك ختيلنا لتلك هو يف احلقيقة تصورنا ملا حياكيها ال تصورها يف. حياكيه أو رؤيتنا له يف املرآة هو رؤيتنا ملا

 .أنفسها

فأولئك ينبغي أن ختيل إليهم مبادئ . وتصورها وأكثر الناس ال قدرة هلم إما بالفطرة وإما بالعادة على تفهم تلك
ومعاين تلك وذواا هي واحدة ال . والرئاسة األوىل كيف تكون بأشياء حتاكيها وجودات ومراتبها والعقل الفعالامل

: يكون ذلك يف املبصرات كما. وأما ما حتاكى ا فأشياء كثرية خمتلفة بعضها أقرب إىل احملاكاة وبعضها أبعد .تتبدل

ولذلك . احلقيقة من خيال متثال اإلنسان املرئي يف املاء اإلنسان يففإن خيال اإلنسان املرئي يف املاء هو أقرب إىل 
 .لكل طائفة ولكل أمة بغري األمور اليت حتاكى ا للطائفة األخرى أو لألمة األخرى أمكن أن حتاكى هذه األشياء

فإن . بعينهاسعادة واحدة  فلذلك قد ميكن أن تكون أمم فاضلة ومدن فاضلة ختتلف مللهم وإن كانوا كلهم يؤمون
اجلمهور ملا عسر عليهم تفهم هذه األشياء أنفسها وعلى ما  فإن. امللة هي رسوم هذه أو رسوم خياالا يف النفوس

فتحاكى هذه األشياء لكل طائفة أو . تعليمهم هلا بوجوه أخر وتلك هي وجوه احملاكاة هي عليه من الوجود التمس
. األعراف عند اآلخر كن أن يكون األعراف عند كل واحد منهم غريوقد مي. باألشياء اليت هي أعرف عندهم أمة

وكذلك املبادئ اليت سبيلها أن تتقبل ويقتدى ا . متصورة وأكثر الناس الذين يؤمون السعادة إمنا يؤموا متخيلة ال
 رة ويتقبلونوالذين يؤمون السعادة متصو. أكثر الناس وهي متخيلة عندهم ال متصورة وتعظم وجتل إمنا يتقبلها

ويتقبلوا ويؤموا على أا  والذين توجد هذه األشياء يف نفوسهم متخيلة. املبادئ وهي متصورة هم احلكماء
 .كذلك هم املؤمنون
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وبعضها أقرب إىل  اليت حتاكى ا هذه تتفاضل فيكون بعضها أحكم وأمت ختييال وبعضها أنقص ختييال، واألمور

أو تكون مما يعسر عنادها، وبعضها مواضع  ا، وبعضها مواضع العناد فيه قليلة أو خفية،احلقيقة وبعضها أبعد عنه
وال ميتنع أن تكون األشياء اليت ختيل ا إليهم هذه . يسهل عنادها وتزييفها العناد فيه كثرية أو ظاهرة، أو تكون مما

هذه األمور وأمور  تلك وأشياء أخر حتاكيخمتلفة، وتكون على اختالفها متناسبة وذلك أن تكون أمور حتاكي  أمورا
 أعىن مبادئ املوجودات والسعادة - األشياء ثالثة حتاكي هذه األشياء؛ أو تكون األمور املختلفة اليت حتاكي تلك

كانت كلها على السواء يف جودة حماكاا أو يف قلة مواضع العناد فيها أو  فإذا.  يف حماكاا على السواء-ومراتبها
فيها إما غري  وإن كانت تتفاضل اختري أمتها حماكاة واليت مواضع العناد. استعملت كلها أو أيها اتفق خفائها

 .ويطرح ما كان غري هذه من احملاكاة موجودة أصال وإما يسرية أو خفية، مث ما كان منها أقرب إىل احلقيقة،

مث النوابت يف املدينة الفاضلة فإن النوابت . نة الضالةواملدينة الفاسقة واملدي واملدينة الفاضلة تضادها املدينة اجلاهلة
احلشائش غري النافعة  املدن مرتلتهم فيها مرتلة الشيلم يف احلنطة أو الشوك النابت فيما بني الزرع أو سائر يف

جتماعات فالبهيميون بالطبع ليسوا مدنيني وال تكون هلم ا مث البهيميون بالطبع من الناس. والضارة بالزرع أو الغرس
 على مثال ما عليه البهائم اإلنسية وبعضهم مثل البهائم الوحشية، فبعض هؤالء أمثال مدنية أصال، بل يكون بعضهم

ويتسافدون تسافد  وكذلك يوجد فيهم من يأوي الرباري متفرقني، ويوجد فيهم من يأويها جمتمعني،. السباع
ومنهم . ومنهم من يرعى النبات الربي. النية إال اللحومومنهم من ال يأكل . وفيهم من يأوي قرب املدن. الوحش

يوجدون يف أطراف املساكن املعمورة، إما يف أقاصي الشمال وإما يف  وهؤالء. من يفترس مثل ما تفترس السباع
ترك  فمن كان منهم إنسيا وانتفع به يف شيء من املدن: وهؤالء ينبغي أن جيروا جمرى البهائم .أقاصي اجلنوب

به ما يعمل بسائر احليوانات  ومن كان منهم ال ينتفع به أو كان ضارا عمل. د واستعمل كما تستعمل البهيمةواستبع
 .أهل املدن يميا وكذلك ينبغي أن يعمل مبن اتفق أن يكون من أوالد. الضارة

ات ضرورية ومنها منها اجتماع: على أحناء كثرية وأما أهل اجلاهلية فإم مدنيون ومدم واجتماعام املدنية
ومنها اجتماع الكرامة يف املدن . ومنها االجتماع اخلسيس يف املدن اخلسيسة .اجتماع أهل النذالة يف املدن النذلة

 .اجلماعية ومدينة األحرار ومنها اجتماع احلرية يف املدينة. ومنها االجتماع التغليب يف املدينة التغلبية .الكرامية

التعاون على اكتشاب ما هو ضروري يف قوام األبدان  ماع الضروري هو الذي به يكونفاملدينة الضرورية واالجت
والصيد . مثل الفالحة والرعاية والصيد واللصوصية وغري ذلك: كثرية ووجوه مكاسب هذه األشياء. وإحرازه

الصنائع اليت  ها مجيعوقد يكون من املدن الضرورية ما جيتمع في. منهما إما خماتلة وإما جماهرة واللصوصية كل واحد
مثل الفالحة وحدها أو واحدة  ومنها ما تكون املكاسب للضروري فيها بصناعة واحدة. يستفاد ا الضروري

وتدبريا وتأتيا فيما يصل به إىل الضروري من الوجوه اليت  وأفضل هؤالء عندهم أجودهم احتياال. أخرى غري تلك
 لذي له حسن تدبري وجوده احتيال يف أن يستعملهم فيما ينالون بهورئيس هؤالء هو ا .ا مكاسب أهل املدينة

 .نفسه األشياء الضرورية وحسن تدبري يف حفظها عليهم، أو الذي يبذل هلم هذه األشياء من عند

واليسار واالستكثار من اقتناء الضروريات  ومدينة النذالة واجتماع أهل النذالة هو الذي به يتعاون على نيل الثروة
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فوق مقدار احلاجة إليها، ال لشيء سوى حمبة اليسار فقط والشح   قام مقامها من الدرهم والدينار، ومجعهاوما
الوجوه  وذلك إما من مجيع وجوه املكاسب وإما من. منها إال يف الضروري مما به قوام األبدان عليها، وأن ال ينفق

ورئيسهم هو اإلنسان . اليسار دهم احتياال يف بلوغوأفضل هؤالء عندهم أيسرهم وأجو. اليت تتأتى يف ذلك البلد
واليسار ينال من مجيع اجلهات اليت . حيفظه عليهم دائما القادر على جودة التدبري هلم فيما يكسبهم اليسار وفيما

 وهي الفالحة والرعاية والصيد واللصوصية، مث املعامالت اإلرادية مثل التجارة منها ميكن أن ينال الضرورى

 .ارة وغري ذلكواالج
   

باللذة من املتخيل من  اخلسة واالجتماع اخلسيس هو الذي به يتعاونون على التمتع باللذة من احملسوس أو ومدينة
واختيار األلذ من هذه طلبا . واملشروب واملنكوح اللعب واهلزل أو مها مجيعا، وكذلك التمتع باللذة من املأكول

وهذه املدينة . ما ينفع البدن بوجه بل ما يلذ منه فقط، وكذلك من اللعب واهلزل للذة ال طلبا ملا به قوام البدن وال
بعد حتصيل الضروري وبعد  املدينة السعيدة واملغبوطة عند أهل اجلاهلية ألن غرض هذه املدينة إمنا ميكنهم بلوغه هي

للعب أكثر ونال األسباب امللذة من تأتته أسباب ا وأفضلهم وأسعدهم وأغبطهم. حتصيل اليسار، وبالنفقات الكثرية
 .أكثر

 وذلك إما بأن. الكرامة هو الذي به يتعاونون على أن يصلوا أن يكرموا بالقول والفعل واملدينة الكرامية واجتماع

. وإما على التفاضل وكرامة بعضهم لبعض إما على التساوي. يكرمهم أهل املدن األخر أو بأن يكرم بعضهم بعضا

أحدهم لآلخر نوعا من الكرامة يف وقت ليبذل  بأن يبذل: ي هو إمنا تكون بأن يتقارضوا الكرامةوالكرامة بالتساو
واليت هي بالتفاضل هي . الكرامة أو نوعا آخر قوته عندهم قوة ذلك النوع له اآلخر يف وقت آخر ذلك النوع من

وجيرى هذا كله  . من النوع األولأحدمها لآلخر نوعا من الكرامة ويبذل اآلخر لألول كرامة أعظم قوة أن يبذل
واألول يستأهل كرامة أعظم، وذلك على  بأن يكون الثاين يستأهل كرامة إىل مقدار ما: عندهم كذلك باستيهال

أهل اجلاهلية ليست بالفضيلة لكن إما باليسار وإما مبؤاتاة  فإن االستيهاالت عند. حسب االستيهاالت عندهم
كثر من هذين وإما ببلوغ أكثر الضروري بأن يكون اإلنسان خمدوما مكفيا كل ما األ أسباب اللذة واللعب وبلوغ

 .من هذه الثالثة إليه من الضروري، وإما أن يكون اإلنسان نافعا وذلك بأن يكون حسن الفعال إىل آخرين حيتاج

ولذلك .  منهم مغبوطفإن الفائز ا عند كثري .وههنا شيء آخر حمبوب جدا عند كثري من أهل اجلاهلية وهو الغلبة
فإن أجل ما ينبغي أن يكرم اإلنسان عليه عندهم أن يكون . اجلاهلية ينبغي أن يعد ذلك أيضا من االستيهاالت

قوم أو  شيء أو شيئني أو أشياء كثرية، وأن ال يغلب إما بنفسه وإما ألجل كثرة أنصاره أو مشهورا بالغلبة من
فإن هذه عندهم حال من أحوال الغبطة . أراد كروه وينال هو غريه باملكروه إذاوأن ال ينال إذا أريد مب. ما مجيعا

وإما أن يكون اإلنسان ذا حسب . واألفضل يف هذا الباب يكرم أكثر .ويستأهل ا اإلنسان الكرامة عندهم
  وإما أنيرجع إىل أحد األشياء اليت سلفت وذلك أن يكون آباؤه وأجداده إما موسرين عندهم، واحلسب عندهم

يكونوا نافعني لغريهم من هذه  وإما أن. تكون اللذة وأسباا واتتهم كثريا وإما أن يكونوا غلبوا من أشياء كثرية
تأتت هلم آالت هذه من مجال أو جلد أو استهانة باملوت،   وإما أن يكون قد- إما جلماعة وإما ألهل مدينة-األشياء
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 .الغلبة فإن هذه من آالت

كان نفس الكرامة هو االستيهال حىت   اليت تتساوى فرمبا كان باستيهال عن شيء آخر خارج، ورمباوأما الكرامة
. أن يكرمه اآلخر، على مثال ما عليه املعامالت السوقية يكون اإلنسان الذي ابتدأ فأكرم مستأهال بإكرامه

ا التفاضل يرتقى إىل أن ينتهي إىل هو رئيس من سبيله أن يكرم أقل، وال يزال هذ فاملستأهل للكرامة عندهم أكثر
فإذا . املدينة وملكها فيكون ذلك هو رئيس. يستأهل من الكرامات أكثر مما يستأهله كل من يف املدينة سواه من

واالستيهاالت . أكثر من استيهال كل من سواه كان كذلك فينبغي أن يكون ذلك هو الذي يكون له من االستيهال
 .هااليت عندهم هي اليت عددنا

وكذلك إن  كذلك فينبغي أن يكون له من احلسب أكثر مما لغريه إن كانت الرئاسة عندهم باحلسب فقط، فإذا كان
اليسار واحلسب، ومن مل يكن له يسار  كانت الكرامة عندهم باليسار فقط؛ مث يتفاضل الناس ويترتبون على مقدار

. ن كانت االستيهاالت أمورا ال يتعداه خريهاوكذلك إ .أو حسب مل يدخل يف شيء من الرئاسات والكرامات

وإن كان إمنا أكرم ألجل نفعه ألهل املدينة فيما هو مهة أهل املدينة وهواهم  .وهؤالء هم أخس رؤساء الكرامة
أخر مما هو من  أن ينفعهم يف اليسار وإما يف اللذات وإما أن يصل إليهم من غريهم كرامات أو أشياء فذلك إما

 .إياها من حسن تدبريه وحيفظها عليهم دينة، إما بأن يبذل هلم من نفسه هذه األشياء أو ينيلهمشهوات أهل امل
   

مثل أن . الكرامة فقط هؤالء الرؤساء عندهم من أنال أهل املدينة هذه األشياء ومل يتلبس هو بشيء سوى وأفضل
ل يطلب الكرامة وحدها واملدح واإلجالل اللذات ب ينيلهم اليسار وال يطلب اليسار أو ينيلهم اللذات وال يطلب

فهذا هو . امسه بذلك عند سائر األمم يف زمانه وبعده ويبقى ذكره زمانا طويال والتعظيم بالقول والفعل، وأن يشتهر
يصل به أهل  وهذا يف كثري من األوقات حيتاج إىل مال ويسار ليبذل ذلك فيما. يستأهل الكرامة عندهم الذي

أفعاله هذه أعظم فينبغي أن يكون يساره  وإذا كانت. م من يسار أو لذة، وفيما حيفظ به عليهماملدينة إىل شهوا
 .املدينة أعظم، ويكون يساره ذلك عدة أهل

ذلك املال من املدينة إما على سبيل  فبعضهم يطلب اليسار هلذا ويرى أن نفقاته هذه هي الكرم واحلرية، ويأخذ
على أمواهلم، فيأتى ا إىل بيت ماله فيجعلها عدة ينفق منها  ين سوى أهل املدينةاخلراج وإما أن يغلب قوما آخر

أن جيعل لنفسه  وال ميتنع مىت كان حمبا للكرامة بأي شيء ما اتفق. املدينة لينال ا الكرامة أكثر النفقات العظيمة يف
مث ال ميتنع أن جيعل . ه أو يف جنسهولد حسبا ولولده من بعده وليبقى له ذكر من بعده بولده، فيجعل امللك يف

فيجمع مجيع األشياء اليت . مث يكرم أيضا قوما ليكرمه أولئك أيضا لنفسه يسارا يكرم عليه وإن مل ينفع به غريه،
وملبس  عليها مث خيتص هو بأشياء دون غريه مما له اء وزينة وفخامة وجاللة عندهم من بناء ميكن أن يكرمه الناس

الناس أن يكون هو وجنسه  وإذا جرت له رئاسة ما وتعود. مث يسن سنن الكرامات. اب عن الناسوشارة مث احتج
وسن لكل مرتبة نوعا من . بتلك الكرامة واجلاللة ملكهم رتب الناس حينئذ على مراتب حيصل له من ترتيبه هلم

أو غري ذلك مما جيل به أمره، وجيعل يسار أو بناء أو لباس أو شارة أو مركب،  الكرامة وفيما يستأهل به الكرامة من
. معونة أكثر ومن بعد ذلك يكون آثر الناس عنده من أكرمه أكثر أو من أعانه على جاللته تلك. ترتيب ذلك على
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يعاملونه ليزداد به كرامام اليت يبذهلا  فاحملبون للكرامة من أهل مدينته. فهو يكرم ويعطي الكرامات على قدر ذلك
 .املراتب لذلك ن دوم ومن فوقهم من أهلهلم، فيكرمهم م

إذا كانت الكرامات ومراتب الناس من  فتكون هذه املدينة ألجل هذه األشياء مشبهة للمدينة الفاضلة، وخاصة
. اليسار أو من اللذات أو من شيء آخر مما يهواه الطالب للمنافع الكرامات ألجل األنفع فاألنفع ملن سواه إما من

أن  إال. مدن أهل اجلاهلية، وهي اليت يسمى أهلها دون أهلهم اجلاهلية وأشباه هذه األسامي ي خريوهذه املدينة ه
 .تنتقل فتصري مدينة التغلب األمر يف حمبة الكرامة إذا أفرط فيها جدا صارت مدينة اجلبارين، وكانت حرية أن

وإمنا يكونون كذلك إذا . ن هلم الغلبةيتعاونون على أن تكو وأما مدينة التغلب واجتماع التغلب فهم الذين به
اليت  ولكن تفاوتوا يف حمبتها باألقل واألكثر، وتفاوتوا يف أنواع الغلبات وأنواع األشياء عمهم مجيعا حمبة الغلبة،

الغلبة على ماله وبعضهم حيب  يغلب الناس عليها، مثل أن يكون بعضهم حيب الغلبة على دم اإلنسان وبعضهم حيب
حبسب عظم ما حيبه الواحد من الغلبة وصغر ما حيبه  ويترتب الناس فيها مبراتب. نفسه حىت يستعبدهالغلبة على 

غريهم إما على دمائهم وأرواحهم وإما على أنفسهم حىت يستعبدون وإما على  وتكون حمبتهم ألن يغلبوا. األكثر
املقهور  لقهر واإلذالل، وأن ال ميلكوتكون حمبتهم وغرضهم من كل ذلك الغلبة وا. ينتزعوها منهم أمواهلم حىت

حىت أن . كل ما فيه هوى القاهر من نفسه أو من شيء آخر مما غلب عليه شيئا أصال، ويكون حتت طاعة القاهر يف
هوى من شيء ما مث نال ذلك بال قهر إلنسان ما على ذلك مل  الواحد من احملبني للغلبة والقهر مىت كانت له مهة أو

 .إليه يأخذه ومل يلتفت
   

 -باألمرين مجيعا يرى أن يقهر باملخاتلة ومنهم من يرى أن يقهر باملصالبة فقط، وبعضهم يرى أن يقهر فمنهم من

اإلنسان مىت وجده نائما وال يأخذ له ماال حىت ينبهه،  فلذلك كثري ممن يقهر على الدماء ال يقتل. باملخاتلة واملصالبة
فكل واحد من هؤالء . ن له فعل يقاوم به اآلخر حىت يقهره وينيله ما يكرهوبأن يكو بل يرى أن يأخذه باملصالبة

ميتنعون من مغالبة  الغلبة، فلذلك حيب أن يغلب كل واحد غريه من أهل املدينة ومن سواهم، إال أم إمنا حيب
 يغلبوا غريهم أحياء وألن يتعاونوا على أن بعضهم بعضا على دمائهم وأمواهلم حلاجة بعضهم إىل بعض ألن يبقوا

 .هلم وألن ميتنعوا من غلبة غريهم

وأجودهم احتياال وأكملهم رأيا فيما  ورئيسهم هو أقواهم جبودة التدبري يف أن يستعملهم وأن يغلبوا من سواهم
 -  هو رئيسهم وهو ملكهم-يكونوا ممتنعني من غلبة غريهم أبدا ينبغي أن يعملوا حىت يروا غالبني أبدا، وأن

 .وتكون سننهم كلها سننا ورسوما إذا استنوا ا كانوا أحرياء أن يغلبوا غريهم. سواهم اء لكل منويكونوا أعد

وعدد . عدد الغلبة وآالا ويكون تنافسهم وتفاخرهم إما يف كثرة الغلبة أو يف عظمها وإما يف االستكثار من أحد
أما ما يف بدنه فمثل أن يكون . ا هو خارج عن بدنهوإما يف م الغلبة وآالا تكون إما يف رأي اإلنسان وإما يف بدنه

وهؤالء يعرض . يكون له سالح، ويف رأيه أن يكون جيد الرأي يف ما يغلب به غريه له جلد، وخارج عن بدنه أن
واالستكثار من النكاح  اجلفاء والقسوة وشدة الغضب والبذخ وشدة النهم من التملي من املأكول واملشروب، هلم

ويرون أن يغلبوا على كل شيء . يوجد منه ذلك وأن يكون ذلك بالقهر وتذليل من. ى مجيع اخلرياتوالتغالب عل
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 .وكل واحد

 بأسرها هكذا حىت يروا أم هم الذين يقصدون غلبة من ليس من املدينة حلاجتهم إىل وهذه رمبا كانت املدينة

مث القاهرون إما أن . واحدة لقاهرين هلم يف مدينةورمبا كان املغلوبون جماورين ل. االجتماع ال لشيء آخر غري ذلك
املراتب فيها وإما أن يكونوا على مراتب لكل واحد  يكونوا على السواء يف حمبة القهر والغلبة ويكونوا متساوي

وكذلك يتقاربون يف القوى . ااورين هلم أقل أو أكثر مما لآلخر من ذلك منهم شيء قد غلب عليه من املقهورين
كان القاهر واحدا  ورمبا. يغلبون ا إىل ملك يرأسهم ويدبر أمر القاهرين فيما يصلون به من آلة القهر اء اليتواآلر

يغلب على شيء يأخذه لغريه بل مهته يف أن  فقط وله قوم هم له آالت يف قهر سائر الناس، ليس ألولئك مهة يف أن
يكفيه من أمره ما يقيم به حياته وجلده الذي يستعمله ذلك الواحد  ويكون. يغلب على الشيء ليكون ذلك الواحد

الواحد يف  وكذلك سائر أهل املدينة سواهم عبيدا خيدمون ذلك. ويغلب لغريه مثل الكالب والبزاة وأن يعطي لغريه
فبعضهم حيرثون له وبعضهم يتجرون  .كل ما فيه هوى ذلك الواحد أذالء خاضعني ال ميلكون ألنفسهم شيئا أصال

قوما مقهورين مغلوبني أذالء له فقط، وإن مل ينله نفع آخر  يكون قصده يف ذلك ليس شيئا أكثر من أن يرىو. له
 فأما سائر أهل املدينة فليسوا. فهذه مدينة التغلب مبلكها فقط. وأن يكونوا مقهورين من جهتهم وال لذة سوى الذل

 . أهلهاواليت قبلها مدينة التغلب بنصفها، واألوىل جبميع. متغلبني

وأما إن كان  .قد تكون على هذه اجلهة بأن تكون مهتها بأحد هذه الوجوه الغلبة فقط وااللتذاذ ا فمدينة التغلب
باللذات وإما الكرامات وإما مجيع هذه كلها،  إمنا حتب الغلبة ليحصل هلا إما الضروريات وإما اليسار وإما التمتع

وكثري من الناس يسمى هذه . داخلون يف تلك املدن األخر اليت سلفت وهؤالء. فتلك مدينة التغلب على وجه آخر
: أحناء وتكون هذه املدن على ثالثة. وأحراها ذا االسم من أراد مجيع هذه الثالث بالقهر .املدن مدينة التغلب

 ليس لذاته يقصدون القهر والنكال فهؤالء إمنا. وذلك إما بواحد من أهلها وإما بنصف أهلها وإما بأهلها كلهم
 .ولكن قصدهم وغرضهم شيء آخر

   
فقد يتفق  أما األوىل اليت قصدها الغلبة كيف كانت ويف أي شيء كانت. أخر قصدها هذه مع الغلبة وههنا مدن

وتكون فيها . اللذة بالقهر فقط فيها من يضر غريه بال نفع يصل إليه من ذلك مثل أن يقتل ال لسبب آخر سوى
وأما الثانية فإنه إمنا تكون حمبة للغلبة ألجل أشياء هي . العرب خسيسة مثل ما حيكى عن قوم مناملغالبة على أشياء 

الثالثة فإا ال  وأما املدينة. ومىت نالوا هذه األشياء بال قهر مل يستعملوا القهر. ليست خسيسة عندهم حممودة عالية
فإذا أتته األشياء اليت هي مقصوده بال . الشريفة ياءتضر وال تقتل إال حيث تعلم أن هلا يف ذلك نفعا من أحد األش

أن يكفى من غريه أو أن يبذل له إنسان ما ذلك الشيء طوعا، مل يرده ومل  غلبة وال قهر إما مبثل وجود كرت أو
 .فهؤالء أيضا يسمون كبريي اهلمم ذوي خنوة. ومل يأخذه منه يلتفت إليه

عظيما  ورمبا كافح وجاهد جهادا. ضروري من املقهور مىت حصل له الغلبةإمنا يقتصرون على ال وأهل املدينة األوىل
ينفذ عليه حكمه وهواه تركه  على مال مينع منه أو نفس متنع منه والج يف ذلك حىت إذا ظفر به وصار منه حبيث

بو الكرامة وكثري من هذه األشياء قد يستعملها حم. وجيدون فهؤالء قد ميدحون أيضا ويكرمون على هذا. ومل يأخذه
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 .التغلبية هي مدن اجلبارين أكثر من الكرامية واملدن. حىت يكرموا عليه

مدينة اللعب واهلزل أن يظنوا أم هم املغبوطون والسعداء والفائزون، وأم  وقد يعرض ألهل مدينة اليسار وألهل
وأن من  هم من أهل املدن،ويعرض هلم ألجل ظنوم بأنفسهم استهانة مبن سوا. من سائر أهل املدن هم أفضل

وبذخ وافتخار وحمبة للمديح  فيعرض هلم صلف. سواهم ال قدر هلم وحمبة وكرامة على ما سعدوا به عند أنفسهم
ويولدون . لذلك أغبياء عن إحدى هاتني السعادتني وأن من سواهم ال يهتدون إىل ما اهتدوا هؤالء إليه، وأم

فيظن م لذلك أم . ثل أم املطبوعون وأم الظرفاء وأن غريهم هم اجلفاةم :ألنفسهم أمساء حيسنون ا سريم
 .ورمبا مسوا ذوي مهم. خنوة وكرب وتسلط ذوو

واللعب واتفق هلم أن مل حيصل هلم من الصناعات اليت يكتسب ا اليسار  وأما مىت كانوا حمىب اليسار وحمىب اللذات
النخوة أشد  ا يصلون إىل اليسار وإىل اللعب بالقهر والغلبة عرض هلم اتكون ا الغلبة، وكانو إال القوى اليت

يف حمىب الكرامة من ليس حيبها لذاا بل  وكذلك ال ميتنع أن يكون. فأما األولون فحمقى. ودخلوا يف مجلة اجلبارين
فإنه إمنا يريد الرئاسة . هغريه لينال بذلك اليسار إما منه أو من غري فإن كثريا منهم إمنا يريد أن يكرمه. لليسار

منهم أن يطلب  وكثري منهم يريد اليسار للعب واللذة، فيعرض لكثري. املدينة له ليصل به إىل اليسار ومطاوعة أهل
رئاسته وطاعة غريه له كلما كان أكثر  فريى أن. الرئاسة وأن يطاع ليحصل له اليسار ليستعمل اليسار يف اللعب

بالرئاسة على أهل املدينة لتحصل له اجلاللة ليصل ا إىل اليسار  فيطلب التوحد. األشياءوأمت كان أزيد له يف هذه 
املأكول  يدانيه فيه أحد من أهلها، ليستعمل ذلك اليسار يف اللعب ولينال من اللعب واللذات من العظيم الذي ال

 .واملشروب واملنكوح ما ال يناله غريه يف الكمية والكيفية معا

وأهلها متساوون،  .نة اجلماعية فهي املدينة اليت كل واحد من أهلها مطلق خملى لنفسه يعمل ما يشاءاملدي فأما
أحرارا يعملون ما شاؤا، وال يكون  ويكون أهلها. وتكون سنتهم أن ال فضل إلنسان على إنسان يف شيء أصال

فتحدث فيهم أخالق كثرية ومهم . ما تزول به حريتهم ألحد على أحد منهم وال من غريهم سلطان إال أن يعمل
كثرية ال حتصى كثرة، ويكون أهلها طوائف كثرية متشاة ومتباينة ال حتصى  كثرية وشهوات كثرية والتذاذ بأشياء

 وتكون -والشريف  اخلسيس منها-فتجتمع يف هذه املدينة تلك اليت كانت متفرقة يف تلك املدن كلها .كثرة
مجهورها الذين ليست هلم ما للرؤساء  ويكون. تلك األشياء اليت ذكرناهاالرئاسات بأي شيء اتفق من سائر 

ويكون من يرأسهم إمنا يرأسهم بإرادة املرؤسني؛ ويكون  مسلطني على أولئك الذين يقال فيهم إم رؤساؤهم،
 .وإذا استقصي أمرهم مل يكن فيهم يف احلقيقة ال رئيس وال مرؤوس .رؤساؤهم على هوى املرؤسني

   
كل ما فيه هواهم  الذين هم احملمودون عندهم واملكرمون هم الذين يوصلون أهل املدينة إىل احلرية وإىل  أنإال

بعضهم من بعض ومن أعدائهم اخلارجني  وشهوام، والذين حيفظون احلرية وشهوام املختلفة املتفاوتة عليهم
ومن سوى ذلك من . واألفضل واملطاع فيهمفهذا هو املكرم  .عنهم، ويقتصرون من الشهوات على الضروري فقط

ويكون مساويا هلم مىت كان إذا اصطنع إليهم اخلريات اليت . هلم أو أن يكون دوم رؤسائهم فإما أن يكون مساويا
يرون له على أنفسهم  فحينئذ ال. إرادم وشهوام بذلوا له على ذلك كرامات وأمواال تساوي ما يفعله م هي
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فإنه ال ميتنع . من أمواهلم حظا وال ينتفعون به فضل منه مىت كانوا يبذلون له الكرامات وجيعلون لهفضال ويكونون أ
حاهلم اتفقت هلم جاللة عند أهل املدينة إما وى هوية أهل املدينة وإما بأن  أن يكون يف هذه املدينة رؤساء هذه

الرؤساء وتكون  ئذ يكون اجلمهور مسلطني علىحين. آلبائه فيهم رئاسة حممودة فحفظ فيه حق آبائه فريأس كان
 .وأكثر مجيع اهلمم واألغراض اجلاهلية من هذه املدينة على أمت ما يكون

من ظاهر األمر مثل ثوب الوشي الذي فيه  وتكون. وتكون هذه املدينة من مدم هي املدينة املعجبة واملدينة السعيدة
وحمبوبة السكىن ا عند كل أحد ألن كل إنسان كان له هوى  بةوتكون حمبو. ألوان التماثيل وألوان األصباغ

فيها  ويتوالد. فترتع األمم إليها فيسكنوا فتعظم عظما بال تقدير. نيلها من هذه املدينة وشهوة يف شيء ما قدر على
ي الفطر جدا، وخمتلف وحيث فيها أوالد خمتلفي. الناس من كل جبل وبكل ضرب من ضروب التزاوج والنكاح

بعضها عن بعض لكن داخلة بعضها يف بعض،  فتحصل هذه املدينة مدنا كثرية ال متميزة. التربية والنشوء جدا
وجتتمع فيها األهواء والسري كلها، . يتميز الغريب ا من القاطن متفرقة أجزاء بعضها من خالل أجزاء البعض، ال

يف كل  فاضل، فيتفق فيها وجود احلكماء واخلطباء والشعراءمتادى الزمان ا أن ينشأ فيها األ فلذلك ليس ميتنع إذا
وهلذا . ينشأ يف هذه املدينة وميكن أن يلتقط منها أجزاء للمدينة الفاضلة، وهذا من خري ما. ضرب من األمور

صارت أكرب وأعمر وأكثر أهال وأخصب وأكمل للناس  صارت هذه أكثر املدن اجلاهلية خريا وشرا معا، وكلما
 .ن أكثر وأعظمكان هذا

القصد ا إما  بالرئاسات اجلاهلية هو على عدد املدن اجلاهلية، فإن كل رئاسة جاهلية إما أن يكون واملقصود
فلذلك . والذكر واملديح وإما الغلبة وإما احلرية التمكن من الضروري وإما اليسار وإما التمتع باللذات وإما الكرامة

فإنه ليس أحد هناك . وخاصة الرئاسات اليت تكون يف املدينة اجلماعية الصارت هذه الرئاسات تشرى شراء بامل
يكون  فمىت سلمت الرئاسة فيها إىل أحد فإما أن يكون أهلها متطولني بذلك عليه وإما أن. أحد أوىل بالرئاسة من

 .قد أخذوا منه أمواال أو عوضا آخر

سن االحتيال فيما ينيلهم شهوام وأهواءهم على جودة الروية وح والرئيس الفاضل عندهم هو الذي يقتدر على
قوته  وحيفظهم على ذلك من أعدائهم، وال يرزأ من أمواهلم شيئا بل يقتصر على الضروري من اختالفها وتفننها،

وسددها حنو السعادة فهم ال  وأما الفاضل الذي هو باحلقيقة فاضل وهو الذي إذا رأسهم قدر أفعاهلم. فقط
وكذلك سائر . مقتول وإما مضطرب الرئاسة منازع فيها تفق أن رأسهم فهو بعد إما خملوع وإماوإذا ا. يرئسونه

 واحدة منها أن يرأسها من يوطئ هلا متخريها وشهواا ويسهل هلم السبيل إليها وينيلهم إمنا تريد كل: املدن اجلاهلية

الفاضلة ورئاسة األفاضل يكون من   إنشاء املدنإال أن. فهم يأبون رئاسة األفاضل وينكروا. إياها وحيفظها عليهم
 .أمكن وأسهل املدن الضرورية ومن املدن اجلماعية من بني مدم

فاملدن . بالقهر والغلبة وقد ينال بوجوه أخر والضروري واليسار والتمتع باللذات وباللعب والكرامة قد ينال ذلك
منها ما يقصد إىل بلوغ . ها هذه األربعة أو أحدهااليت مقصود األربع تنقسم هذه القسمة وكذلك الرئاسات

 فالذين يستفيدون هذه األشياء بالغلبة والقهر. ومنها ما يقصده بوجوه أخر غري هذه مقصودها بالغلبة والقهر

أخالقهم إىل قساوة وجفاء  وحيوطون ما حصل هلم من ذلك باملدافعة والقهر حيتاجون من أبدام إىل شدة وقوة ومن
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يهمه، وإىل صناعة استعمال السالح وجودة روية فيما  واستهانة باملوت، وأن ال يرى أن حييا دون نيل ماوغلظة 
 .مجيعهم يقهر به غريه، فهذا يعم

   
يغلب  فمن هؤالء من. التمتع باللذات فيعرض له مع هذه شره وحمبة للمأكول واملشروب واملنكوح وأما صاحب

ومنهم من يستوىل عليه . مقدار يسري الغضبية حىت ال يوجد فيه منها شيء أصال أوعليه اللني والترفة فتنفسخ قوته 
النفسانية والبدنية مما يقويها ويزيد فيها ويتأتى ا أن تفعل  الغضب وآالته النفسانية والبدنية والشهوة وآالا

 ومن هؤالء من يكون أقصى. مصروفة إىل أفعال هذين، ونفسه ذليلة هلذين على السواء وتكون رويته. أفعاهلا

فيجعل األرفع من قواه  مقصوده أفعال الشهوة فيجعل قواه وأفعاله الغضبية آالت يصل ا إىل أفعال الشهوة،
خادمة للغضبية والشهوانية، مث قواه الغضبية خادمة  وذلك أنه جيعل قوته الناطقة. واألعلى منها خادما ملا هو أخس

رويته إىل استنباط ما تتم به أفعال الغضب وأفعال الشهوة، ويصرف أفعال قواه  وإمنا يصرف. لقوته الشهوانية
األشياء اليت يغلب ا  وآالا فيما ينال به اللذة اليت يستمتع من املأكول واملشروب واملنكوح وسائر الغضبية

لرباري تعمهم حمبة فإن أهل ا. الترك والعرب وحيفظها على نفسه، مثل ما يرى ذلك يف أشراف أهل الرباري من
فلذلك يعظم عندهم أمر النساء وحيسن عند كثري منهم الفسق . واملنكوح الغلبة وعظم النهم يف املأكول واملشروب

 وترى كثريا منهم يتجمل عند النساء بكل. سقوط وختاسس إذ كانت نفوسهم ذليلة للشهوات وال يرون أن ذلك

وما يستحسنه النساء هو  نساء، ويرى ما يعيبه النساء هو العيب،ما يفعل، ويفعل ما يفعله ليعظم شأنه عند ال
نساؤهم هن املتسلطات عليهم واملستوليات على  وكثري منهم تكون. احلسن، ويبتغون يف كل شيء شهوات نسائهم

ولون يرفهون النساء وال يتركون والكد بل يلزمون الترفة والراحة، ويت وكثري منهم هلذا السبب. أمور منازهلم
 .حيتاج إىل التعب والكد واحتمال املشقة هم كل شيء

املبادئ وتصوروها وختيلوا السعادة واعتقدوها وأرشدوا إىل األفعال اليت  وأما املدن الفاسقة فهي اليت اعتقد أهلها
 وإرادم واهم غري أم مل يتمسكوا بشيء من تلك األفعال ولكن مالوا. السعادة وعرفوها واعتقدوها ينالون ا

غري ذلك وجعلوا أفعاهلم كلها وقواهم مسددة  حنو شيء ما من أغراض أهل اجلاهلية إما مرتلة أو كرامة أو غلبة أو
مدن اجلاهلية، من قبل أن أفعاهلم كلها أفعال اجلاهلية وأخالقهم  وأنواع هذه املدن على عدد أنواع. حنوها

ينال السعادة  وأهل هذه املدن ليس واحد منهم.  اليت يعتقدوا فقطيباينون أهل اجلاهلية باآلراء وإمنا. أخالقهم
 .أصال

ذكرناها بأن نصبت هلم املبادئ اليت حوكيت هلم  وأما املدن الضالة فهي اليت حوكيت هلم أمور أخر غري هذه اليت
ة أخرى غريها، السعادة غري اليت هي يف احلقيقة سعادة وحوكيت هلم سعاد غري تلك اليت ذكرناها، ونصبت هلم

 .أفعال وآراء ال تنال بشيء منها السعادة باحلقيقة ورمست هلم

فهم أصناف كثرية منهم صنف متمسكون باألفعال اليت تنال ا السعادة، غري أم  وأما النوابت يف املدن الفاضلة
من كرامة أو رئاسة أو  ضيلةيقصدون مبا يفعلونه من ذلك السعادة بل شيئا آخر مما جيوز أن يناله اإلنسان بالف ليس

هوى يف شيء من غايات أهل اجلاهلية فتمنعه  ومنهم من يكون له. فهؤالء يسمون متقنصني . يسار أو غري ذلك
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ألفاظ واضع السنة وأقاويله يف وصاياه فيتأوهلا على ما يوافق هواه وحيسن  شرائع املدينة وملتها من ذلك، فيعمد إىل
 .هؤالء يسمون احملرفةو. بذلك التأويل ذلك الشيء

عن قصد واضع السنة ونقصان تصوره ألقاويله يفهم أمور شرائع  ومنهم من ليس يقصد حتريفا ولكن لسوء فهمه
 فهؤالء هم. واضع السنة، فتصري أفعاله خارجة عن مقصد الرئيس األول فيضل وال يشعر املدينة على غري مقصد

 .املارقة

قنعني مبا ختيلوا منها فيزيفوا عند أنفسهم  ء اليت ذكرناها إال أم يكونون غريوصنف آخر يكونون قد ختيلوا األشيا
. يفعلونه من ذلك غري معاندين للمدينة الفاضلة ولكن مسترشدين وطالبني للحق وعند غريهم بأقاويل، ويكونون مبا

قنع مبا رفع إليه ترك؛  فإن.  اهكذا رفعت طبقته يف التخيل إىل أشياء ال تتزيف بتلك األقاويل اليت يأيت فمن كان
وال يزال هكذا إىل أن يقنع . رفع إىل طبقة أخرى وإن مل يقنع بتلك أيضا ووقف منها على مواضع ميكن أن تعاند

ببعض طبقات التخيل رفع إىل مرتبة احلق وفهم تلك األشياء على ما هي  فإن مل يتفق له أن يقنع. تلك الطبقات
 .أيهيستقر ر فعند ذلك. عليه

   
ذلك طلبا للغلبة  كل. آخر يزيفون ما يتخيلونه، فكلما رفعوا رتبة زيفوها ولو بلغ م مرتبة احلقيقة ومنهم صنف

فهم يزيفوا بكل ما أمكنهم وال حيبون أن  .فقط أو طلبا لتحسني شيء آخر مييلون إليه من أغراض أهل اجلاهلية
ال قوال حيسنها ويرمسها يف النفوس، ويتلقوا من األقاويل املموهة مبا و يسمعوا شيئا يقوي السعادة واحلق يف النفوس

إىل شيء آخر  ويقصد كثري منهم بذلك أن جيعلوا أنفسهم معذورين يف الظاهر إذا مالوا. يسقط السعادة يظنون أنه
 .من أغراض أهل اجلاهلية

وها أصال، أو ال يكون يف قوة أفهامهم أن قوة أذهام أن يتصور ومنهم صنف يتخيلون السعادة واملبادئ وليس يف
 فهم يزيفون ما يتخيلون ويقفون على مواضع العناد منها، وكلما رفعوا طبقة إىل ختيل .يتصوروها على الكفاية

وقد يتفق . قوة أذهام تفهمها وال ميكن أن يرفعوا إىل طبقة احلقيقة ألنه ليس يف. أقرب إىل احلقيقة تزيفت عندهم
ال ألنه فيما يتخيلونه مواضع العناد يف احلقيقة لكن يكون   هؤالء أن يتزيف عندهم كثري مما يتخيلونهيف كثري من

 .ذلك لسوء فهمهم له ال ألن فيه موضعا للعناد ختيلهم ناقصا فيتزيف عندهم

ة يف األمكنة الشيء ختيال على الكفاية أو كان يقف على مواضع العناد باحلقيق وكثري منهم إذا مل ميكنه أن يتخيل
أدركها أنه يكذب على  فيها مواضع العناد ومل ميكنه أن يفهم احلقيقة، يظن بالذي أدرك احلقيقة ممن يقول أنه اليت

. أن يزيف احلقيقة أيضا، وخيس أمر من قد أدركها عمد طلبا للكرامة أو الغلبة، أو يظن به أنه مغرور جمتهد ويروم

وخيرج ذلك . بالناس كلهم أم مغرورون يف كل شيء يزعمون أم أدركوه اوخيرج ذلك كثريا منهم إىل أن يظنو
أصال وأن كل  وبعضهم خيرجه ذلك إىل أن يرى أنه ليس فيما يدرك شيء صادق. احلرية يف األمور كلها بعضهم إىل

ر اجلهال عند وهؤالء مبرتلة األغما .ما ظن ظان أنه أدرك شيئا فهو يف ذلك كاذب على غري ثقة وال يقني من ظنه
واجب على رئيس املدينة الفاضلة تتبع النابتة وإشغاهلم وعالج كل  فمن أجل ذلك. العقالء وباإلضافة إىل الفالسفة

يسعوا  خاصة إما بإخراج من املدينة أو بعقوبة أو حببس أو بتصريف يف بعض األعمال وإن مل صنف منهم مبا يصلحه
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 .له

احلقيقة يف كل شيء هو ما يظنه به   واحد وظنه يف الوقت بعد الوقت، وأنوبعضهم يظن أن احلق هو ما ظهر لكل
أنه يدرك إىل الغاية من األمور فكله كذب وأنه وإن كان  وبعضهم جيهد نفسه يف أن يوهم أن كل ما يظن. ظان

ن هاهنا وبعضهم يتخيل له مثل حلم النائم أو مثل ما يرى الشيء من بعيد أ. بعد هاهنا صدق وحق ما فلم يدرك
فيهم من عسى أن  ويقع يف نفسه أن هؤالء الذين يزعمون أم أدركوه عسى أن يكونوا أدركوه أو أن يكون حقا

إىل زمان طويل وإىل كد وعناء وليس له  يكون قد أدرك وحيس من نفسه أن ذلك قد فاته إما ألنه حيتاج يف إدراكه
تشغله لذات وأشياء أخر قد اعتادها يعسر عليه اطراحها عن ألنه  زمان يفى به وال قوة له على الكد والدؤب إما

فيعرض له أسف وحسرة على ما يظن أنه . من نفسه أنه ال يدركه ولو آتته أسبابه كلها نفسه وإما ألنه قد أحس
جيهد يف أن يوهم  أن يكون غريه قد حلقه فريى من الرأي، ألجل حسد من عسى أن يكون قد أدرك احلق، أن عسر
مبا يدعيه من ذلك إما كرامة وإما يسارا أو  ل مموهة أن الذي يقول إنه أدركه إما مغرور وإما كاذب يلتمسبأقاوي

هؤالء حيس مبا فيه من اجلهل أو احلرية فيتأمل ويتأذى مبا حيسه من نفسه ويغتم  وكثري من. غري ذلك مما شأنه أن يهوى
لذة، فريى أن  لم يقف به على احلق الذي يكسبه إدراكهذلك، وال جيد سبيال إىل إزالة ذلك عن نفسه بع وميضه

واللعبية فيجعلها سلوته إىل أن تأتيه منيته فترحيه مما  يستريح من ذلك إىل سائر الغايات اجلاهلية وإىل األشياء اهلزلية
 .هو فيه

اليت  الغايات هيالذين يلتمسون أن يسترحيوا جيدون من مضض اجلهل واحلرية رمبا أومهوا أن  وبعض هؤالء أعىن
يعتقدونه وجيتهدون يف حتسني األشياء  خيتاروا هم ويؤثروا، وأن السعادة هي هذه، وأن الباقني مغرورون فيما

إيثارهم ملا آثروه من ذلك هو بعد طول البحث عن مجيع ما يدعيه غريهم  ويومهون أن. اجلاهلية ويف حتسني السعادة
إليه عن  ك بعد الوقوف على أا ليس هلا حمصول، وأن مصريهم إىل ما صارواوأم إمنا رفضوا تل أم أدركوه،

 .بصرية بالغايات هي هذه ال تلك اليت يدعيها أوالئك
   

من اجلمهور، بل  األصناف النابتة يف خالل أهل املدينة وال حتصل من آرائهم مدينة أصال وال مجع عظيم فهؤالء هم
 .ينةيكونون مغمورين يف مجلة أهل املد

  حده الكتاب واحلمد هللا ولكم
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